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INTERNATIONAL LAW AND INTERNATIONAL RELATIONS 

Наталія Севостьянова, к. ю. н. 
перший заступник Міністра юстиції України 

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ПРАКТИЧНОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ ДОКТРИНИ СВОБОДИ РОЗСУДУ  
У ПРАКТИЦІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ  
З ПРАВ ЛЮДИНИ  
Natalia Sevostianova, PhD in Law 
First Deputy Minister of Justice of Ukraine 

PROBLEMATIC ASPECTS OF PRACTICAL APPLICATION OF 
THE MARGIN OF APPRECIATION DOCTRINE IN PRACTICE 
OF THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS 

This article is devoted to «the margin of appreciation doctrine» as to the new instrument that is 

widely used by the European Court of Human Rights for the assessment of national authorities’ 

interpretation of European Convention on Human Rights. Absence of clearly prescribed rules on 

application the margin of appreciation raises concern over uncertainty in the work of the Court. 

It is possible to consider doctrine as a method of dissemination of responsibility between 

national courts and European Court of Human Rights on the basis of subsidiary principle. To 

define the scope of possible margin of appreciation in each particular case it is necessary to 

consider consensus that exists on issue in question among Member States. Links between this 

doctrine and standard of judicial review, proportionality principle and concept of European 

consensus are described.  

Key words: margin of appreciation, principle of subsidiarity, European Court of Human Rights, 

balance of interests  

Забезпечення ефективної системи захисту прав людини є пріоритетним напрямком співпраці 
держав-членів Ради Європи. Визначним досягненням у цій сфері є згода європейських держав щодо 
обов’язковості положень Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року1 
(далі – Конвенція) та функціонування Європейського суду з прав людини (далі – Суд). Результатом 
такої співпраці держав-членів Ради Європи є формування відносно універсального підходу до 
розуміння концепції захисту прав людини. Проте певні відмінностей все ж присутні у тлумаченні 
положень Конвенції державами-членами. За таких обставин ефективне функціонування 
конвенційного механізму захисту прав людини є можливим завдяки субсидіарній ролі Суду та 
тексту Конвенції, який не містить деталізованих правил застосування окремих її положень, адже ці 
питання регулюються державами в залежності від правових традицій та особливостей національних 
систем права. Саме тому більшість критеріїв тлумачення та застосування положень Конвенції 
формується безпосередньо у практиці Суду. Одним з таких критеріїв є доктрина свободи розсуду 
(англ. doctrine of the margin of appreciation), яка все частіше використовується Судом, хоча досі не 
отримала чіткого визначення у міжнародному праві.  

Ідея свободи розсуду полягає у тому, що Суд не є додатковою інстанцією з перегляду 
національних судових рішень, а виконує лише субсидіарний контроль за дотриманням державами 
норм Конвенції. Кожна з держав має певну міру розсуду при обранні методів застосування 

                                                      
1 Council of Europe, European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, as 
amended by Protocols Nos. 11 and 14, 4 November 1950, ETS 5, <http://www.refworld.org/docid/3ae6b3b04.html> 
(2015, травень, 12). 
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положень Конвенції, а також визначає коли є необхідним відступлення від своїх зобов’язань за 
Конвенцією через виключні обставини. Вивченню правової природи, функцій доктрини свободу 
розсуду, аспектам її практичного застосування та практиці Суду, у якій було сформовано окремі 
характеристики цієї доктрини, присвячена дана робота. 

Актуальність дослідження зумовлена відсутністю чітких критеріїв застосування доктрини 
свободи розсуду, що сприяє невизначеності та неможливості передбачити, який саме обсяг розсуду 
буде надано державі у кожній окремій справі, адже це може стати вирішальним для визначення 
факту порушення Конвенції. Посилання Суду на доктрину свободи розсуду в умовах відсутності 
будь-яких правил щодо її застосування створює загрозу підміни понять, різного її тлумачення, 
спотворення первинних функцій цієї доктрини, а також зловживання нею, як зі сторони держав, так 
і зі сторони Суду, коли справи підіймають чутливі питання та не є аналогічними розглянутим досі. 
Всі ці обставини зумовлюють необхідність та своєчасність теоретичного аналізу доктрини свободи 
розсуду, її основних функцій та практики Суду щодо її використання. 

Новизна дослідження зумовлена тим, що при вивченні доктрини свободи розсуду у більшості 
досліджень це поняття прирівнюється до вже існуючих концепцій. У той самий час збільшення 
кількості справ, у яких Суд звертається до доктрини свободи розсуду, як до самостійної концепції, 
вказує на те, що ця доктрина не є вираженням іншого правового інструмента, вже сформованого у 
конвенційній системі захисту прав людини. Ці обставини свідчать про унікальність доктрини та 
вказують на необхідність її вивчення, як самостійного феномена. Також порівняно невелику увагу у 
проведених дослідженнях присвячено аналізу первинної функції доктрини, хоча це є ключовим при 
вивченні її правової природи. 

Доктрина свободи розсуду має комплексну природу, тому завданням цього дослідження є 
аналіз первинної мети, з якою доктрина була введена у практику Суду, її зв’язку з механізмами 
тлумачення Конвенції, принципом пропорційності, концепцією балансу інтересів та іншими 
елементами конвенційної системи захисту прав людини. У дослідженні вивчаються критерії 
застосування доктрини на сучасному етапі розвитку практики Суду та аналізується, чи є доктрина 
самостійним явищем або зовнішнім оформленням певного механізму конвенційної системи. 

При написанні цієї статті були використані наукові розробки вчених, які проводили 
дослідження у цій сфері: П. Рабіновича, С. Федика, Ю. Шані, Д. Шпільмана та інших.  

Викладення основного тексту. Поняття «свобода розсуду» (англ. margin of appreciation), не 
міститься у travaux préparatoires Конвенції1. Термін походить від французької концепції «marge 
d'appreciation», що застосовується у адміністративному праві Франції та від німецької концепції 
свободи адміністративного розсуду – «Ermessensspielraum»2. Сьогодні до «свободи розсуду» 
зазвичай звертаються, як до доктрини, а не принципу3. Вважається, що поштовхом до її 
використання у міждержавних відносинах стало занепокоєння держав про те, що міжнародна 
політика може завдати шкоди їх національній безпеці4. У сучасному розумінні доктрина свободи 
розсуду відноситься до простору для маневру, який Суд бажає надати національним органам влади 
при виконанні останніми своїх зобов’язань за Конвенцією. 

Доктрина свободи розсуду вперше була використана у 1958 році у справі Greece v. United 
Kingdom, що стала першою міждержавною справою, поданою два роки після початку 
функціонування Європейської комісії з прав людини5, та за рік до створення Суду. Безпосередньо 
термін «margin of appreciation» («свобода розсуду») було вжито згодом у справі Lawless v. Ireland, де 
зазначалось, що держави-члени мають певну міру розсуду при визначенні існування ситуації 

                                                      
1 Yourow, H.C. (1996). The margin of appreciation doctrine in the dynamics of European human rights jurisprudence. 
The Hague: Kluwer Law International, 14. 
2 Arai-Takahashi, Y. (2002). The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the 
Jurisprudence of the ECHR. Antwerp: Intersentia, 2–3.  
3 Greer, S. (2000). The Interpretation of the European Convention on Human Rights: Universal Principle or Margin of 
Appreciation? University College London Human Rights Review, 3, 2. 
4 Benvenisti, E. (1999). Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards. International Law and Politics, 
31, 845. 
5 Herrera, C., Haeck, Y. (2010). Letting States off the Hook? The Paradox of the Legal Consequences followiwing 
State Non-compliance with Provisional Measures in the Inter-American and European Humaman Rights Systems. 
Netherlands Quarterly of Human Rights, 28/3, 337. 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 10 

надзвичайного стану, що чинить загрозу життю нації1. У справі Ireland v. UK міститься більш 
детальний аналіз доктрини, та вказується, що держави знаходяться у більш кращій позиції ніж 
міжнародний суддя, аби вирішувати питання щодо наявності надзвичайної ситуації та щодо 
природи та обсягу відступлень від положень Конвенції, які є необхідними для запобігання 
небезпеці. В цьому сенсі стаття 15(1) Конвенції залишає національній владі широку свободу 
розсуду2. Проте, стверджувати, що феномен свободи розсуду оформився у самостійну доктрину 
стало можливим лише після опису окремих її характеристик у справі Handyside v. the United 
Kingdom. Саме у цій справі було зазначено, що завдання Суду полягає не у конкуренції з 
національними судами, а скоріше у перегляді рішень національних судів, яки були прийняті ними на 
основі свободи розсуду3. 

Зі зростанням кількості справ, у яких Суд звертається до доктрини свободи розсуду, виникла 
необхідність у більш детальному аналізі цієї доктрини та визначенні, чи є вона універсальною щодо 
кожного права, що гарантується Конвенцією. Оскільки практика Суду не є статичною та 
знаходиться у постійному розвитку аби гарантувати відповідність захисту прав людини, сучасному 
стану міжнародних відносин та розвитку правової науки, критерії доктрини свободи розсуду були 
узагальнені у подальшій практиці Суду. Проте окремі її характеристики залишаються 
несистематизованими та отримують деталізацію у нових справах Суду, адже Конвенція є «живим 
інструментом, який … повинен тлумачитися у світлі умов сьогодення»4. 

Неможливо знайти однозначної відповіді, яке є головне призначення доктрини, адже не існує 
єдиної формули, яка б описувала, як саме працює ця доктрина. Доктрина свободи розсуду має 
казуїстичний характер, є нечіткою та непередбачуваною. Складно визначити, коли саме Суд буде 
використовувати доктрину, та яким буде її обсяг у кожному конкретному випадку. 
Непередбачуваність результату судового розгляду впливає на ріст негативного відношення до такої 
ситуації, тому доктрина свободи розсуду інколи іменується «псевдо-технічним» методом звернення 
до розсуду, який Конвенція дозволяє використовувати державам за певних обставин5. Проте, не 
дивлячись на неоднозначний статус доктрини, кількість справ, у яких Суд посилається на свободу 
розсуду значно зростає. 

Правовий статус доктрини свободи розсуду багато у чому можливо визнається через її мету. 
По-перше, доктрина свободи розсуду вирішує питання практичного застосування положень 
Конвенції – є правозастосовним механізмом. По-друге, свобода розсуду є інструментом, що 
зменшує протиставлення права індивіда суспільному інтересу. Третім завданням доктрини є 
надання відповіді, як саме державам слід виконувати свої зобов’язання за Конвенцією. Відносно 
третьої функції доктрини, слід зазначити занепокоєння Суду з огляду на використання доктрини 
свободу розсуду національними судами, адже доктрина свободи розсуди є інструментом визначення 
відносин між національною владою та Судом, тому доктрина не може мати теж саме застосування 
до відносин між державними органами всередині країни.  

Доктрина свободи розсуду забезпечує діалог між Судом та національною владою. За такої 
позиції доктрина втрачає будь-який свій сенс у випадку її застосування поза межами відносин 
держав з Судом. За такої позиції доктрина існує лише у розумінні відношень держав з 
міжнародними судовими установами та трибуналами. Тому справедливим буде зазначити, що 
доктрина встановлює для міжнародних судів певну методологію дослідження рішень, прийнятих 
національними органами держав6, тому її статус необхідно досліджувати з огляду на 
співвідношення доктрини з іншими концепціями та стандартами міжнародного захисту прав 
людини, у тому числі з огляду на взаємодію з поняттям стандартом судового перегляду (англ. 
standard of review). 

Стандарт судового перегляду, який походить від принципу судової стриманості (англ. 
principle of judicial self-restraint), має тісний зв'язок з доктриною свободи розсуду. Якщо розглядати 

                                                      
1 Lawless v. Ireland, 7 Aril 1961, § 28 – 30, Series A, nos. 2 &3 
2 Ireland v. the United Kingdom, 18 January 1978, § 207, Series A no. 25, 78-9. 
3 Handyside v. the United Kingdom, 7 December 1976, § 49, Series A, no. 24. 
4 Tyrer v. the United Kingdom, 25 April 1978, § 31, Series A no. 26. 
5 Greer, S. (2013). The Margin of Appreciation: Interpretation and Discretion under the European Convention on 
Human Rights. Strasbourg: Human Rights Files N 17, Council of Europe Publishing, 32. 
6 Shany, Y. (2005). Toward a General Margin of Appreciation Doctrine in International law? European Journal of 
International Law, 16, 909.  
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вказані концепції у світлі діяльності міжнародних судових установ, то стандарт судового перегляду 
є мірою інтенсивності перегляду, що здійснюється міжнародним судом відносно рішень, прийнятих 
національною владою країни1. Стандарт перегляду встановлює межі розгляду, за які, зазвичай, не 
виходять міжнародні суди та трибунали через те, що національна влада має свої межі розсуду при 
реалізації міжнародних зобов’язань, у які не втручаються міжнародні суди. Отже, при перегляді 
національних рішень міжнародними судовими інституціями концепція стандарту судового 
перегляду та доктрина свободи розсуду є взаємопов'язані між собою та створюють складний 
механізм інтерпретації положень міжнародних угод, що забезпечує повагу національного 
суверенітету держав. 

Продовжуючи аналіз завдань доктрини свободи розсуду, існує твердження про те, що 
доктрина є механізмом тлумачення Конвенції. Інтерпретація правових норм традиційно відноситься 
до виключної компетенції міжнародних судових установ2, та у випадку тлумачення Конвенції згідно 
її ст. 32, юрисдикція Суду поширюється на всі питання тлумачення і застосування Конвенції та 
Протоколів до неї. У цьому сенсі доктрину розглядають у двох аспектах: як загальний інструмент 
тлумачення положень Конвенції або міжнародних угод, та як метод правозастосування норм. Деякі 
автори вважають доктрину принципом добросовісності (англ. principle of good faith), зазначеного у 
статті 31 Віденської Конвенції про право міжнародних договорів, який залишає державам певну 
міру розсуду при вирішенні складних справ3. Застосування Судом свободи національного розсуду 
дає змогу гармонізувати дію норм національного законодавства із дією положень Конвенції. 
Завдяки цій доктрині Суд здійснює тлумачення конвенційних положень у справах певного типу з 
урахуванням делегованої Конвенцією державам певної свободи розсуду в інтерпретації норм з 
метою забезпечення належних умов реалізації та ефективного захисту прав людини, а також задля 
досягнення справедливого балансу між інтересами останніх й суспільства4. Слід зазначити, що 
функція інтерпретації цієї доктрини дозволяє кожній державі-члену тлумачити положення 
положення Конвенції на свій власний розсуд, проте досліджуючи стандарти перевірки тлумачення 
юридичних текстів, міжнародному праву та практиці вирішення міжнародних спорів не відомі 
випадки, коли країнам-підписантам міжнародної угоди було б чітко дозволена різна інтерпретація 
прав та обов’язків, якими вони зобов’язуються згідно такої угоди5. Отже, інтерпретація правових 
норм традиційно відноситься до виключної компетенції міжнародних судових установ6, а доктрина 
свободи розсуду дозволяє державам гармонізувати законодавство відповідно до положень 
Конвенції, з урахуванням особливостей своїх національних правових систем. 

Практичне застосування доктрини Судом передбачає необхідність визначення обсягу розсуду 
у кожному конкретному випадку, хоча правила щодо оцінки обсягу розсуду не містяться у рішеннях 
Суду. Тому у кожній справі Суд може надати державі широку або значно вузьку міру розсуду. 
Визначення міри розсуди базується на принципі пропорційності. Цей принцип є необхідним при 
оцінюванні права індивідуальної особи та загального суспільного інтересу. Застосування принципу 
пропорційності можна розглядати як протилежну сторону застосування свободи розсуду7. Чим 
більше стає стандарт пропорційності, тим вужчим стає міра розсуду, дозволена національній владі. 
Безпосередньо невизначеним залишається питання, на кого покладено тягар доказування, що 
втручання у права особивідповідало вимогам пропорційності. Лише після аналізу практики Суду 

                                                      
1 Bohanes, J., Lockhart, N. (2009). Standard of Review in WTO Law in Bethlehem, D. at al (eds). The Oxford 
Handbook of International Trade Law. Oxford: Oxford University Press, 379; Werner, W. (2014). Deference in 
International Courts and Tribunals: Standard of Review and Margin of Appreciation. Oxford: Oxford University 
Press, 357. 
2Matthias, O. (2003). Standards of Review in WTO Dispute Resolution. Oxford: Oxford University Press, 51. 
3 Crema, L. (2010). Disappearance and New Sightings of Restrictive Interpretation(s). The European Journal of 
International Law, 21, 699.  
4 Рабiнович, П., Федик, С. (2003). Правотлумачна практика Європейського суду з прав людини. Питання 
загальної теорії. Європейський суд з прав людини. Базові матеріали. Застосування практики. Київ: Укр. центр 
правничих студій, 450. 
5 Petersmann, E. (1997). The GATT/WTO Dispute Settlement System:International Law, International Organizations 
and Dispute Settlement, Nijhoff Law Specials, 228. 
6Oesch, M. (2003). Standards of Review in WTO Dispute Resolution. Oxford: Oxford University Press, 51. 
7 Arai-Takahashi, Y. (2002). The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the 
Jurisprudence of the ECHR. Antwerp: Intersentia, 8.  
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можна стверджувати, що саме держави повинні доводити пропорційність кожного втручання1. 
Також визначення обсягу розсуду, що має держава у конкретному випадку значно залежить 

від стандарту консенсусу (англ. standard of consensus). Роль консенсусу у міжнародному праві прав 
людини є значною. Завдяки йому відбувається розвиток стандартів Конвенції через практику Суду2 
та забезпечується існування Конвенції, як «живого інструменту». В одній зі справ Суд встановив, 
що тілесні покарання відносяться до покарань, що принижують гідність людини в розумінні статті 3 
Конвенції3. Такий висновок не міг би бути досягнутий, якби не розвиток та загальноприйняті 
стандарти у сфері покарання, встановлені у країнах-членах Ради Європи. Консенсус дозволяє 
пристосувати норми Конвенції до сучасних умов суспільного життя. Механізм його практичного 
застосування полягає у тому, що чим більшої згоди досягнуто у країнах-членах Ради Європи щодо 
конкретного явища або стандарту у сфері прав людини, тим меншою буде міра розсуду, гарантована 
національній владі щодо такого стандарту, адже через консенсус вже сформовано чітке розуміння 
питання. Тому національна влада не може відступати від сформованого та узгодженого уявлення 
про певні процесуальні або матеріальні права, виправдовуючись свободою розсуду.  

Не дивлячись на те, що консенсус надає можливість спрогнозувати, яким буде розгляд справи, 
найбільш проблематичною сферою визначення консенсусу є справи, що стосуються суспільної 
моралі, у яких держави-члени мають широку свободу розсуду4. У справі Handyside Суд зазначив, 
що: «неможливо знайти у системі національного праві різних держав-членів уніфікованої концепції 
моралі»5. У справі Evans v. the United Kingdom Суд встановив, що там, де відсутній консенсус серед 
держав-членів Ради Європи, будь-то щодо відносної важливості інтересу, що розглядається, чи 
щодо найкращого способу його захисту, особливо, коли справа підіймає чутливі моральні або етичні 
питання, розсуд повинен бути ширшим6. Яскравим прикладом застосування консенсусу є справа 
Soering v. the United Kingdom, де Суд зазначив, що «згідно фактичного консенсусу у 
західноєвропейських правових систем, смертна кара за сучасних обставин більше не відповідає 
регіональним стандартам правосуддя»7. 

Якщо на сьогоднішній день не можливо визначити критерії і правила застосування доктрини, 
зрозумілим є те, що доктрина свободи розсуду не застосовувалась щодо кожного з прав, 
гарантованих Конвенцією, тобто не є абсолютною. Хоча у національної влади є певна свобода 
розсуду, вона є необмеженою і супроводжується європейським контролем, який здійснюється 
Судом8. Як зазначив Президент Європейського суду з прав людини Дін Шпільман у своїй лекції у 
2014 році: «Доктрина свободи розсуду є аналітичним інструментом, який керує Судом при розгляді 
справ, порушених щодо багатьох, проте не усіх положень Конвенції та Протоколів до неї»9. Отже, 
національна влада не має свободи розсуду щодо прав та свобод, від дотримання яких неможливі 
ніякі відступлення. До таких прав відносяться: право на життя, заборона тортур, заборона рабства та 
примусової праці, заборона зворотної сили закону, заборона двічі бути притягнутим до 
відповідальності за одне й те саме правопорушення10. У той же час формується певна категорія 
справ та статей Конвенції, у контексті яких Суд найчастіше звертається до доктрини свободи 
розсуду. Такі категорії справ включають: (1) справи щодо положень Конвенції, які містять 
застереження про виключні обставини, за яких можливо відступлення від положень Конвенції, це 

                                                      
1 Greer, S. (2000). The Interpretation of the European Convention on Human Rights: Universal Principle or Margin of 
Appreciation? University College London Human Rights Review, 3, 11. 
2 Kovler, A., Zagrebelsky, V., Garlicki, L. and oth. (2008). The role of consensus in the system of the European 
Convention on Human Rights in Dialogue between judges. Strasbourg: European Court of Human Rights, Council of 
Europe, 15.  
3 Tyrer v. the United Kingdom, 25 April 1978, § 31, Series A no. 26. 
4 Bakircioglu, O. (2007). The Application of the Margin of Appreciation Doctrine in Freedom of Expression and 
Public Morality Cases. German Law Journal, 8, 714. 
5 Handyside v. the United Kingdom, 7 December 1976, § 48, Series A, no. 24 
6 Evans v. the United Kingdom [GC], no. 6339/05, § 77, ECHR 2007I 
7 Soering v. the United Kingdom,7 July 1989, § 102, Series A no. 161 
8 Aleksey Ovchinnikov v. Russia, application no. 24061/04, § 51 
9 Spielmann, D. (2014). Whither the Margin of Appreciation? University College London. 
10 Spielmann, D. (2012). Allowing the Right Margin: The European Court of Human Rights and the National Margin 
of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review? in C. Barnard, M. W Gehring (Eds.,) 
Cambridge Yearbook of European Legal Studies 2011 – 2012. Oxford: Bloomsbury Publishing; Actes de la Section 
des Sciences Morales et Politiques de l'Institut Grand-Ducal, XIII (2010). Luxemburg, L'Institut Grand–Ducal. 
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статті 8, 9, 10, 11, ст. 1 Протоколу № 1, ст. 2 Протоколу № 4 та ст. 1 Протоколу № 7 до Конвенції; (2) 
справи щодо недискримінації за статтею 14 Конвенції та (3) справи, що розглядаються у випадках 
відступлення від положень Конвенції у надзвичайній ситуації за статтею 151, а також (4) статті 5 і 6 
Конвенції, адже сам зміст прав у цих статтях передбачає регулювання національним 
законодавством.  

З огляду на невизначеність правил та критеріїв застосування доктрини свободи розсуду, 
найбільшим занепокоєнням є правомірність її застосування у кожному окремому випадку. Окрім 
відсутності теоретичного визначення поняття та функцій доктрини, не існує і системного методу або 
критерію застосування доктрини до фактичних обставин справи. Більш того, Суд у своїй практиці 
інколи використовує доктрину відносно протилежно різних обставин та випадків.  

Отже, на сьогоднішній день питання упорядкування концепції національної свободи розсуду 
стало одним з найважливіших та складних завдань не лише у рамках функціонування конвенційного 
механізму, а й загалом у кожній транснаціональній системі захисту прав людини2. Відсутність 
критеріїв застосування доктрини свободи розсуду та її відмінне застосування у аналогічних справах 
піднімає занепокоєння щодо існування подвійного стандарту у роботі Суду3. Теоретичний аналіз 
доктрини не дозволяє чітко встановити її правовий статус та формулу застосування, проте доводить, 
що доктрина свободи розсуду, не може існувати поза відношеннями між національними судами та 
Європейським судом з прав людини, саме тому доктрина є явищем міжнародного права. Запозичена 
з національного адміністративного права європейських держав, ця доктрина інколи визнається 
складовою міжнародного права прав людини, а з огляду на самостійне її використання у практиці 
Суду, деякі науковці вважають її яскравим прикладом інкорпорації різних теорій міри розсуду, 
наданого національній владі, у правову доктрину міжнародного права прав людини4. Такий 
висновок є особливо важливим з огляду на те, що на сьогоднішній день упорядкування національної 
свободи розсуду стало одним з найважливіших та найскладніших завдань, не лише щодо 
конвенційного механізму, а й загалом у кожній транснаціональній системі захисту прав людини5. 

Підводячи підсумок слід звернути увагу, що не надання на протязі тривалого часу 
компетентними установами чіткого визначення та переліку критеріїв застосування доктрини 
свободи розсуду може бути зумовлене її політичною природою. Доктрина свободи розсуду повинна 
забезпечувати універсальність прав, гарантованих Конвенцією, у той же час, надавати можливість їх 
різної інтерпретації та застосовування в залежності від відмінних національних контекстів6. Адже, 
ця доктрина запроваджує менш «нав’язливий», більш політично прийнятний та економічно 
ефективний стандарт перегляду національних судових рішень у Суду7. Це забезпечує повагу Ради 
Європи до правових традицій держав-членів та їх суверенітету8, робить текст Конвенції 
універсальним і гнучким механізмом захисту прав людини. Протилежною стороною такого погляду 
може бути питання, яке наводить Президент Європейського суду з прав людини Дін Шпільман: «Чи 
дійсно Суд за допомогою доктрини свободи розсуду відмовляється від виконання своєї влади щодо 
реалізації судового перегляду, або у такий спосіб покладає на національні суди більшу 
відповідальність з ціллю забезпечення більш «розумної» субсидіарності?9 Аналізуючи це питання з 

                                                      
1 Arai-Takahashi, Y. (2002). The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the 
Jurisprudence of the ECHR. Antwerp: Intersentia, 8.  
2 Shany, Y. (2005). Toward a General Margin of Appreciation Doctrine in International law? European Journal of 
International Law, 16, 907. 
3Benvenisti, E. (1999). Margin of Appreciation, Consensus, and Universal Standards. International Law and Politics, 
31, 843-854. 
4Carozza, P. (2003). Subsidiarity as a Structural Principle of International Human Rights Law. American Journal of 
International Law, 97, 40.  
5 Shany, Y. (2005). Toward a General Margin of Appreciation Doctrine in International law? European Journal of 
International Law, 16, 907. 
6 Greer, S. (2000). The Interpretation of the European Convention on Human Rights: Universal Principle or Margin of 
Appreciation? University College London Human Rights Review, 3, 2. 
7 Shany, Y. (2005). Toward a General Margin of Appreciation Doctrine in International law? European Journal of 
International Law, 16, 907. 
8 Hutchinson, M.R. (1999). The Margin of Appreciation Doctrine in the European Court of Human Rights. The 
International and Comparative Law Quarterly, 48, 638. 
9 Spielmann, D. (2012). Allowing the Right Margin: The European Court of Human Rights and the National Margin 
of Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of European Review? in C. Barnard, M. W Gehring (Eds.,) 
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точки зору наведеної вище концепції європейського консенсусу, Суд при розгляді особливо 
делікатних питань, як то суспільної моралі, уникає приймати конкретні рішення за відсутності 
єдиного європейського стандарту1. Питання взаємозв’язку доктрини свободи розсуду та принципу 
субсидіарності заслуговує окремого дослідження, але саме наведене питання зображує сучасні 
тенденції роботи Суду, такі як необхідність розподілення відповідальності за виконання Конвенції 
між Судом та національними судами шляхом надання їм певної міри розсуду, підкреслюючи, тим 
самим, що Суд не є додатковою судовою інстанцією, а реалізує загальний контроль за дотриманням 
норм Конвенції у країнах-членах Конвенції. У свою чергу для Суду доктрина свободи розсуду стала 
інструментом пошуку балансу між національними підходами держав-членів до застосування 
положень Конвенції та універсальним характером механізму конвенційної системи захисту прав 
людини. 
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INTERNATIONAL EXPERIENCE  
OF FEDERALIZATION, DECENTRALIZATION AND 
FISCAL FEDERALISM FOR UKRAINE: SELECTION  
OF APPROPRIATE MODEL 

This article focuses on the study of world experience of implementation of federalism, 

decentralization and fiscal federalism. The author describes federal states of the world, analyzes 

historical causes of their formation and disintegration, researches the influence of ethnic and 

language issues on evolution of state systems, examines the processes of decentralization and 

fiscal federalism in Europe in order to provide evidences of non-compliance of federal model to 

Ukrainian situation. It is also considered the process of devolution in the UK, the weakening of 

the centralized model of the French Republic, development of fiscal federalism in Spain. The 

author argues the need for decentralization of power in Ukraine and introduction of fiscal 

federalism with the preserving of a unitary form of government. 

Key words: federalization, federalism, decentralization, fiscal federalism. 

Introduction. Recently in Ukraine is being actively discussed the problem of urgent reforming of 
state system, which is a necessity in view of the requirements of paragraph 11 of Minsk 2 Agreement, 
providing for constitutional reform the key point of which is decentralization (taking into account 
peculiarities of particular districts of Donetsk and Luhansk oblasts, agreed with representatives of these 
districts)1. The idea of decentralization of power and transfer of powers and financial resources to a local 
level is positively perceived by public opinion inside the country and by international community. At the 
official level, based on the statements of the President of Ukraine, Verkhovna Rada Chairman, 
decentralization is considered as one of the major reforms in Ukraine, which must bring our country 
significantly closer to European standards of public administration. However, recently, foreign politicians 
and officials in their statements called for the federalization of Ukraine as an instrument of resolving 
political and military conflict in the East and general social and economic crisis in the country. The author 
deliberately does not comment these statements, as he considers them unacceptable, and so that there is 
interference in the internal affairs of the sovereign state, which is undoubtedly a violation of the principles 
of international law. 

Purpose of the article is to examine experience of implementation of federalism in the world 
practice and prove the feasibility of conducting decentralization in Ukraine and implementing the principles 
of fiscal federalism without changing the unitary form of government. 

Analysis of recent researches and publications. Significant contribution to the study of state 
systems of the world made such scientists as V. Holovchenko, M. Doroshko, P. Ignatiev, R. Kryvonos, A. 
Bolshakov, A. Vavilova, C.Ansell and others. 

Statement of the basic material. It is known, most of the countries in the world have a unitary form 
of government, but there are 28 federations at the modern political map. Six of them are in Europe: Russian 
Federation, Republic of Austria, Federal Republic of Germany, Switzerland, Bosnia and Herzegovina, 
Belgium. 

Seven situated in Asia: Republic of India, the Islamic Republic of Pakistan, Malaysia, the Republic 
of the Union of Myanmar, the Republic of Iraq, the United Arab Emirates and the Federal Democratic 
Republic of Nepal (though Nepal may be attributed to federations conditionally, since the Constitutional 
Assembly of this state for the second time has failed to adopt a new constitution before the deadline, which 
expired in January 2015, due to contradictions between leading political forces just about the state system). 

Six federations exist in Africa: Federal Republic of Nigeria, the Federal Democratic Republic of 

                                                      
1 Minsk agreement on Ukraine crisis: text in full as of February 12, 2015. The Telegraph newspaper website. 
<http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/europe/ukraine/11408266/Minsk-agreement-on-Ukraine-crisis-text-in-
full.html> (2015, May, 05). 
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Ethiopia, Republic of Sudan, Republic of South Sudan (debates about the form of federalism in South 
Sudan are in full swing, but the very federalism is not the subject to discussion), the Union of the Comoros 
and conditionally Federal Republic of Somalia, which de-facto does not exist as an integral country and has 
already become a classic example of failed state. Until quite recently the list of federal states included 
Tanzania, but now it is a unitary state with a rigid centralization.  

In America, there are seven federations: United States, Canada, United Mexican States, Federal 
Republic of Brazil, the Argentine Republic, Bolivarian Republic of Venezuela, the Federation of Saint Kitts 
and Nevis. Two federations are in Oceania – Australia and Federated States of Micronesia. 

Despite the fact that federations in the total number of states constitute only 14 %, but their area is 
half of the Earth's land, and their territory is inhabited by one third of the world population. Another feature 
is concentration of federations in the Western Hemisphere, where they take four-fifths of the territory. The 
role of federations in the world economy is important, and tends to increase, because besides the recognized 
economic leaders of the world: the US, Canada and Germany, India and Brazil have significantly increased 
their economic power. 

Federalism is inherent to multi-ethnic countries (Ethiopia, India, Canada, Nigeria, Russia) where 
there is a mix of territorial, political and national principles, and mostly monoethnic states (Australia, 
Austria, Argentina, UAE, Germany) with their territorial and political principle of state system. 

It should be noted that there is no connection between the state system and its political regime, 
democratic or undemocratic. Thus, to the US, Canada, Austria and Germany, where there is a competitive 
or conciliation democratic system inherent principle of federal government, but the same principle was 
formally introduced in the totalitarian USSR and Brazil and Yugoslavia, where military and authoritarian 
regimes existed. Meanwhile, unitary system was implemented in Nazi Germany and fascist Italy, but now 
vast majority of modern liberal democracies is unitary. 

The number of federations in the world is constantly changing, for example, Ethiopia became 
federation in 1994, Bosnia and Herzegovina in 1995, the Republic of Iraq in 2005. Czechoslovakia split 
into the Czech Republic and Slovakia in 1993, the State Union of Serbia and Montenegro ceased to exist in 
2006. In 2011, the Republic of South Sudan proclaimed its independence, and became a federation 
according to the interim constitution. 

Historic homeland of federalism is Western and Central Europe. The first federal state in Europe was 
Swiss Union (1291). In Germany, the joint struggle against the tyranny of princes led the Confederation of 
the Rhine that existed from 1254 to the beginning of the XV century, and less durable alliance of 14 
Swabian imperial cities (1376-1389). In 1381 the two associations of cities established allied relations. 
Practice of the Hanseatic League (1355-1667) is also well-known. Later, however, Germany lost its federal 
status and returned to it only during the formation of a single state. Historically, country like the 
Netherlands, also was a centralized federation, but then it was quite successfully transformed into a unitary 
state1. 

Before World War II, the idea of federalism was unpopular, existed a tendency to increase 
unitarization of federations even in democratic countries, not mentioning the example of the Soviet Union, 
where there was federalization at the ideology level, but in fact it was reinforced centralism. Historically, 
more recent examples of the transition from federalism to unitary system in Rhodesia, Cameroon, Indonesia 
also confirm low popularity of federalism. Among the main reasons for defeat of federalist projects in these 
countries are considered tribalism, lack of democratic institutions and political immaturity of leaders, who 
were not ready to compromise. 

In 50-s of XX century began flowering of federalism. In particular, took place changes in the 
traditional federations (USA, Switzerland), occurred revival of federalism in Germany. Due process of 
decolonization, new states: India, Pakistan, Nigeria, chose federal system. At this time also were formed 
"socialist federations" - Czechoslovakia, Yugoslavia. Federalism was considered as a method to resolve 
national issues, empowerment of the territorial units was welcomed by most democracies, and asymmetry 
perceived as a positive trend. 

Finally, federations based on the union of states, that were contracted and established "bottom up" 
were short-lived and broke up like the Soviet Union, Yugoslavia and Czechoslovakia (except for 
monoethnic UAE and Malaysia), or in the course of time, during the process of centralization became, in 

                                                      
1 Большаков, А.Г. (2007). Судьба федералистских проектов на постсоветском пространстве. Полития, 1, 
112-125. 
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fact, constitutional federations (USA, Germany, Switzerland), where autonomous entities have no right to 
secession (exception is Canadian Quebec, for which that right is recognized, although in referendums in 
1980 and 1995 a slight majority opposed). 

Attempts of the southern states to separate from the US were suppressed by armed force as a result of 
the Civil War 1861-65. In 1847 a similar events took place in Switzerland. Currently, the constitution of 
Ethiopia of 1994 is the only federal constitution, allowing secession1. According to the Constitution of this 
state, the right of secession is formulated as the right of nations, nationalities and peoples of Ethiopia, but 
not a right of states. Thus, the Constitutional recognition of national (ethnic) sovereignty is realized2. 

The reason of disintegration of the most federations which were based on the alliance of states 
(especially the USSR and Yugoslavia) in addition to the non-democratic state system was that they were 
established on national (national and territorial) basis. The desire for real national self-determination 
outweighed integration processes and the possible economic benefits. 

So, in present time, federalism, in general, does not considered as a form of solving national issues 
(exception - the introduction in 1993 the division of Belgium on French-speaking, Flemish and German 
speaking communities), but national and linguistic factors continue to play an important role. Nowhere in 
the world the number of subjects of federation matches the number of ethnic groups (in Nigeria 36 states 
and one federal capital territory, although more than 250 ethnic groups; 13 states and the federal territory in 
Malaysia, while in the only Sabah live 23 ethnic groups). However, a number of states in India to some 
extent established with regard to national and linguistic features (Assam, Gujarat, West Bengal, Punjab, 
Tamil Nadu etc.), But in others (Nigeria, Myanmar, the Republic of Sudan) in order to combat tribalism 
division on the subjects was specifically conducted so as to combine several tribes in one state or great 
nation divided between different states3. 

Thus, one of the major factors that contribute to increasing barriers which divide the territorial state 
is the language. Political and linguistic borders often overlap (Estonia and Latvia, Norway and the Czech 
Republic, Malta and Japan), but not always, for example the population of Germany, Austria, Luxembourg, 
Liechtenstein, autonomous Italian province of Bolzano (Botsen) - South Tyrol and much of Switzerland 
speaks German; the population of France, Monaco, Belgium and parts of Switzerland and Quebec speaks 
French. In cases where the linguistic and territorial boundaries coincide, the language becomes not only one 
of the main elements of territorial identity awareness, but also the most effective instrument of territorial 
concentration. In Ukraine, the language problem is being discussed, but is Ukrainian situation comparable 
to the Indian? 

The vast majority of Indians, about 74%, speak languages of Indo-Aryan language group of Indo-
European language family and inhabit the northern and central parts of the state: Hindustani people (along 
with similar ethnic groups - 41% of the population), Bengali people (8.1%), Marathi people (7 %), Gujarati 
people (4.5%), Oriya people (3.2%), Punjabi people (2.8%), Assamese people (1.3%), Kashmiri people 
(0.4%), Sindhi people (0.3%) and others. South India is populated by representatives of Dravidian language 
family (about 24%), Telugu (7.2%), Tamil (5.9%), Kannara (3.7%), Malayalam (3.2%), and others. A few 
peoples of north-east and east India speak languages close to the languages of Indochina (Santhal people 
etc.), and along the borders with China, Nepal and Bhutan live tribes belonging to the Sino-Tibetan 
language family (Bodo and Manipur etc.)4. 

Languages of 23 ethnic groups, referred to above, as well as English, Urdu (Hindustani second 
literary form that emerged in the sixteenth to the eighteenth century and has 80% of the Arab-Persian loans, 
Arabic script is used there unlike Hindi, where Devanagari script is used) and Sanskrit (literary decorated 
type of ancient Indian language) listed in the annex to the constitution of 1950 as the official5. 

Given such ethno-linguistic picture the nationwide language of India constitution of 1950 defined 
Hindi on the Devanagari graphics, but for 15 years from the date of the Basic Law was adopted, English 
was used for all official purposes. All paperwork in the country's Supreme Court and higher courts of the 

                                                      
1 Белавина, Ю. (1999). Проблемы сецессии в Российской Федерации. Право и жизнь, 24, 35-38. 
2 Constitution of Federal Democratic Republic of Ethiopia adopted December 8, 1994. 
<http://www.refworld.org/docid/3ae6b5a84.html> (2015, May, 05). 
3 Головченко, В.І. (2012). Порівняльна політологія: курс лекцій. Київ: ІМВ. 
4 Data from the World Factbook. Central Intelligence Agency. <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/index.html> (2015, May, 05). 
5 Constitution of India: full text. Indian Governmental Portal. <http://india.gov.in/my-government/constitution-
india/constitution-india-full-text> (2015, May, 05). 
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states was conducted in English till the adoption by parliament another legislation decision. However, 
approval Hindi by the constitution as the national language was perceived in the south and east of the 
country as a national disaster because for decades the movement against the spread of Hindi was noticeable 
destabilizing factor in political life. Finally, in 1987 the Parliament of India fully recognized the legal 
equivalent of the Constitution in Hindi and English. Previously, full official text was recognized only in 
English. This is a real confirmation of artificiality of the language issue in Ukraine, which is used for 
political manipulations. 

National and linguistic problems exist around the world; they are quite acute in Europe. However, 
here found its own way to resolve these issues without changing the state system. Over the past decades in 
many unitary states (Britain, Spain, Italy, Poland and others) is clearly determined a trend to 
decentralization, transfer to local authorities as much power prerogatives and functions. 

For example, in Italy, there are differences between the regions with ordinary status and those 
regions which retain a special status under specific cultural, ethnic or historical features, and have extended 
powers (Valle d'Aosta, Sardinia, Sicily, Trentino - Alto Adige, Friuli - Venice - Julia. However, 
fundamental principle remain in effect, that the entire power structure from top to bottom is determined by 
the central government authorities. Decentralized establishments are not entitled to make whatever changes 
at their own discretion without the consent of the central government. 

In the context of the recent referendum on the independence of Scotland, which took place on 
September 18, 2014 and ended with the victory for supporters of the integral state, the United Kingdom 
should be mentioned. The form of state system of the Kingdom is legally a unitary state. However, 
elements of territorial autonomy, particularly when Labour Party was in power, increasingly characterize 
the status of historical regions - Scotland, Northern Ireland and Wales. In particular, there is Scottish Office 
in the Government of the United Kingdom, headed by the minister - a member of the Cabinet, who solves 
issues of local character. 

In the lower house of the British Parliament on a regular basis functions so-called Scottish Grand 
Committee, which consists of deputies elected in the Scottish districts. It considers bills relating to 
Scotland, and makes appropriate recommendations to Parliament1. 

Since May 1999, has been functioning elected by the population local representative bodies - 
Parliament in Edinburgh (Scotland), which has the power to adopt laws, the budget and adjust taxes and 
Assembly in Cardiff (Wales), which has purely symbolic value, since all matters related with legislation 
and budget allocations remained in the hands of the British government. Northern Ireland till the 
introduction in the 1972 so-called direct rule had real territorial autonomy within the UK: there existed 
elected public representative body (Stormont) and the government of autonomy. But only T. Blair 
government, after all setbacks of predecessors to receive military victory over the Irish Republican Army 
(IRA), succeeded to secure the conclusion in Belfast, with political wing of IRA - left nationalist party Sinn 
Fein "Good Friday Agreement" on April 10, 1998. 

This agreement included the establishment of an elected legislative body in Ulster and conclusion the 
border agreement between the Republic of Ireland and Northern Ireland. Meanwhile, the official transfer of 
power from London to Northern Ireland Assembly was delayed to May 8, 2007, when the latter succeeded 
to form a coalition government led by the leader, founded in 1971 pro-British Democratic Unionist Party. 

The process of providing more autonomy to Northern Ireland, Scotland and Wales received in the 
British political literature the name of devolution, but it is certainly far from federalization of Britain. 
United Kingdom still remains a unitary state, and in the words of former Prime Minister T. Blair "is the 
most centralized system of government of all the great powers of the Western world"2.  

In contrast to Great Britain, French political history imbued with the traditions of administrative 
centralization that fully and comprehensively revealed itself after the adoption of the so-called Civil Code 
by the decree of the First Consul of France Napoleon Bonaparte (1769-1821) on March 21, 1804. The 
famous British Marxist historian and member of the British Academy Eric Hobsbawm said thereupon: "He 
embodied all that his predecessors had predicted"3. 

Great relicts of French law, codes that became a model to all not Anglo-Saxon world have been 
created by Napoleon. The hierarchy of positions from prefects and lower in courts, universities and schools 

                                                      
1 Головченко, В.І. (2012). Порівняльна політологія: курс лекцій. Київ: ІМВ. 
2 Крижанівський, В.П., Дорошко, М.С., Головченко, В.І. та ін. (2012). Країнознавство: підручник. Київ: 
Знання.  
3 Hobsbawm, E. (1996). The age of revolution: 1789-1848. New York: Vintage books. 
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has been designed by him. Large careers of French public life, army, civil service, education, rights still 
have Napoleonic order and shape "1. 

American political scientist C.Ansell believes that the influence of traditions of administrative 
centralization is clearly seen in our time, except France, as in Belgium, Greece, Spain, Italy and Japan, 
which he included in the category of so-called Napoleon States. To all them inherent such features as 
"integration of the state with a single administrative and territorial structure. Sub-national units (e.g. 
departments) are subdivisions of national authority and managed by the prefects, who are agents of the 
central government"2. 

French regions, which establishment began in 1972 and in 1982 was formed the first region - 
Corsica, in their essence are local communities (that have no edictal powers). They are no different from 
other communities of this type (departments and communes) than larger geographical scope and scale of 
matters within their competence. Regional councils have the opportunity to make decisions and implement 
them in practice only in the ordering of the territory. In all other areas of public life the competence of 
regions is reduced to the implementation of decisions and regulations at the regional level adopted under 
national law. 

In the departments operate bodies of self-government the General Councils, composition of which is 
elected for 6 years by the majority system with update half every 3 years. The central government has 
representation in the face of prefects appointed by the president. According to the law on decentralization of 
administration of 1992, the prefect resides the main city of the region and the department, carries out 
administrative control over the acts of the regional institutions and coordinates the work of local public 
services. In communes, local power is implemented by municipal councils, which are elected by the 
population for 6 years. The municipal councils from among their members elect the mayor, who is the head 
of the administration of the commune3. 

Thus, the decentralization trend in Europe is very strong, which affected even such centralized state 
as the French Republic, but the crucial in decentralization is the transfer of financial flows to local level, 
which is directly connected with the concept of "fiscal federalism". Fiscal federalism describes the basic 
principles of the budget system: combination of self-sufficiency of budgets of separate levels and 
intergovernmental relations. Fiscal federalism in this sense is peculiar to countries with diverse political and 
state system, not just the federal state. Some special status belongs to administrative and territorial entities 
in unitary states: Scotland and Northern Ireland in the UK, the Basque Country and Catalonia in Spain, and 
others. 

Fiscal federalism requires fulfillment of three necessary conditions: clear division of powers between 
all levels of government on expenditures, providing financial resources to appropriate levels of power, 
sufficient to implement the powers transferred to them, smoothing imbalances of various budgets by using 
intergovernmental transfers which are carried out under strict rules. 

There are two basic types (models) of fiscal federalism, decentralized and cooperative. The 
differences between them lie in distribution of functions for revenues and expenditures between the center 
and regions and principles of intergovernmental transfers. Cooperative fiscal federalism differs from the 
decentralized with greater participation of regional and local authorities in the distribution of tax revenues 
and more intense intergovernmental equalization (not only vertical but also horizontal). It is clear that the 
signs of this type of fiscal federalism are more marked in federal states (e.g. Germany)4. 

The bulk of the total revenues of the central budget and own revenues of the regional (local) budgets 
is formed from various taxes. The division of tax revenues between the budgets is carried on in two ways: 
1) different types of taxes are sent to different budget levels (own taxes), 2) the same tax is distributed 
between budget levels in certain proportions (regulatory taxes). The national budget systems greatly vary in 
correlation and peculiarities of methods of division of taxes. 

Terms of division of taxes to the central (federal), regional and local are rather conventional. The 
most obvious principle is a matching of place of business and finance of that activity. For example, 
implementation by state of the defense of its customs space and national market requires that all fees are 
received by the central budget. In contrast, real estate taxes and personal transport are advisably passed to a 

                                                      
1 Hobsbawm, E. (1996). The age of revolution: 1789-1848. New York: Vintage books. 
2 Ansell, C. (2011). Pragmatist democracy: evolutionary learning as public philosophy. Oxford university press. 
3 Дорошко, Н.С., Есдаулетова, А.М., Крыжановский, В.П. и др. (2012). Страноведение: учебник. Астана. 
4 Педченко, Н.С., Заворотний, С.І. (2013). Бюджетний федералізм у фінансовій системі держави: моделі та 
принципи. Наукові праці Кіровоградського технічного університету, 24, 320-326. 
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local budget, as it finances local infrastructure, landscaping and more. This also justify transfer of local 
taxes on use and protection of natural resources and the landscape of the local importance. 

In Germany, communities gather "real" taxes (professional activities tax, land tax) and consumption 
taxes (taxes from entertainment businesses, sale of alcohol, taxes on animals, intermittent residence, fire 
teams). In France, administrative units get four main taxes, existing since the time of the Revolution: tax on 
built-up land, housing tax, "professional" tax (houses owned enterprises, and partly from wages), other 
taxes on property1. 

Division of general taxes between budget levels for certain quotas is different and has a different 
explanation. In France, the income tax completely enters the central budget, although here is recognized the 
principle of conformity rights and responsibilities of citizens and a certain level of power. Similarly, is 
formed the main part of the US federal budget revenues (in 1993 the amount of personal income tax and tax 
and social security contributions amounted to 81.3% of revenue)2. 

The proportions of distribution of general taxes and even dividing of their own taxes between budget 
levels ultimately are dictated by the need to balance revenues and obligatory expenditures of every budget. 
Therefore, the transfer of spending powers from the center to the regions, and necessary increasing of 
expenditures of regional budgets must be accompanied by the transfer of certain amounts of taxes (in the 
whole or in part in the form of increased quotas). 

Countries differ in the distribution of total income between budget levels. Here much depends on the 
structure of the fiscal system, public confidence in the various levels of government, the alignment of 
political forces, etc. It should be emphasized that there is no direct correlation between the degree of 
centralization of budget revenues and intensity of the participation of the national government in the 
regulation of regional development. It is important how the state manages the revenues of the national 
budget: what expenditures on the territories forms the center, what is the value of the financial assistance 
provided to the territories. 

Large countries (USA, Canada) have relatively lower incomes centralization in comparison with 
medium and small countries (Belgium highlights among recent with the centralization of incomes - 87%). 
Federal states (Germany, Austria) have usually relatively less centralized revenues compared to unitary 
(France, Netherlands). A number of countries with currently high-income centralization of revenues and 
expenditures (e.g. Italy and Spain) plan their gradual decrease3. 

Conclusions. Thus, international experience shows that federalism is no longer used for the 
settlement of ethnic problems in the world. In Ukraine, the issues of linguistic, ethnic, cultural and 
historical character are inspired outside in order to destabilize the situation and bring to the loss of 
sovereignty and statehood. The answer to the current political, social and economic and cultural challenges 
facing our country is the decentralization of power with the introduction of fiscal federalism mechanisms 
that involve the transfer to the regions of real power and to provide these authorities with financial tools 
through the transfer of taxes to local budgets. This is the path chosen by the most European countries in 
order to ensure stability and take into account interests of regions and ethnic and language minorities. 
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The article contains an analysis of the Ukraine’s international obligations under international law 

in the sphere of animal welfare and protection of animals from cruelty. The research deals with 

comparative analysis of the Law of Ukraine “On the Protection of animals from cruelty” and 

European Convention for the protection of pet animals. The adoption of the mentioned Law and 

signing and ratification of the Convention formed a new legal institute associated with animal 

welfare and protection of animals from cruelty. But the Ukrainian legislation still requires further 

improvement and bringing the legislation in compliance with European standards.  
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Ukraine “On the protection of animals from cruelty”, international standards.  

European vector is the prior direction of Ukraine’s international cooperation. One of the important 
steps within this direction was the Ukraine’s entering to the Council of Europe. In the framework of 
membership in Council of Europe Ukraine has taken a number of obligations, which provide the 
overcoming of specific problems or create a new object of legal regulation. This led to the need of bringing 
of the all Ukrainian legislation to the accordance with European standards. The provisions of the Council’s 
of Europe in the sphere of animal welfare and protection of animals from cruelty were not an exception 
from that.  

The bases for providing of animal welfare and protection of animals from cruelty in frames of 
Council of Europe are European Convention for the Protection of Animals during International Transport 
19681 (revised in 20032), European Convention for the Protection of Animals kept for farm purposes 19763, 
European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific 
Purposes4, European Convention for the Protection of Pet Animals 19875. Among this Conventions Ukraine 
signed (July, 5, 2011) and ratified (September, 18, 2013; entered into force November, 1, 2013)6 only 
European Convention for the Protection of Pet Animals. Despite the significant number of participants of 
the Convention, Ukraine is still one of the few post-Soviet states-participants of this Convention. The 
ratification of the Convention allowed significantly to bring together national legislation of Ukraine and 
legislation of Council of Europe in this sphere; the ratification of the Convention demonstrated the 
Ukraine’s aim to keep European standards not only in the sphere of human rights but also in the sphere of 
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Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/578-18> (2015, March, 21). 
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the European standards for the treatment of animals. But, keeping of the European standards in marked 
spheres has common problems related not so much to the implementation of the legislation, but with the 
enforcement on the level of realization of the law, conditioned by institutional and mentality problems1. 

In the moment of ratification Ukraine already had a special law aimed to the adjustment of the 
relations in the sphere of providing animal welfare and protection of animals from cruelty – Law of Ukraine 
“On the protection of animals from cruel treatment2. But, despite that Ukraine became one of the last states-
members of Council of Europe adopted its own legislative act on the providing animal welfare and 
protection of animals from cruelty3, for the post-Soviet states that was a very progressive event.4. Secondly, 
importance of the relations in the field of providing of animal welfare and protection of animals from 
cruelty is one of the features of soviet mentality, legal and social reality5. For example, the single norm 
providing protection of animals from cruel treatment, which was included into the Criminal Code of the 
RSFSR only in 19886, despite the fact that since 1924 there was Voluntary Society for the Protection of 
Animals7 (it should be noted that before the October revolution there were societies for the protection of 
animals on the territory of Russian Empire). However, like other formal structures in a totalitarian society, 
this association of citizens had a little effect on legal regulation of providing animal welfare and protection 
of animals from cruel treatment.  

Despite a very progressive character, the Law of Ukraine “On the protection of animals from cruel 
treatment” should be considered only as an intermediary transition from a full lack of regulative acts in the 
field of treatment of animals to bringing Ukrainian legislation closer to the European standards. Passing this 

                                                      
1 In Ukraine, there is no systematic policy for the advancement of human rights and fundamental freedoms. Efforts by 
human rights organizations, individual departments and civil servants from the Interior Ministry and the Ministry of 
Justice, National Commission on Strengthening Democracy and the Rule of Law to improve the situation with the 
result of some progress, but the political crisis, the general attitude of political forces for human rights as something 
secondary and comparatively insignificant political expediency do not give to achieve systemic change for the better 
(Експертні оцінки дотримання прав людини в Україні 
<http://www.dif.org.ua/ua/archive/press_releases_archive/ekspertnlyudini-v-ukraini-.htm> (2015, March, 21)); in the 
sphere of animal welfare and protection of them from cruel treatment: today Ukraine  has a catastrophic situation in 
the sphere of the protection of animals from cruel treatment and this tendency is still strengthening. The analysis of the 
situation shows that individuals, groups of people, social and charitable organizations doesn’t have coordinated 
actions, and state does not support, does not develop the activity in this direction. As a result there is a declining of 
moral principles of the society in the part of treatment with animals. The danger of this crime is that cruelty manifested 
on animal becomes the norm of behavior, applies to relationships with people playing a negative role in educating 
young people. The subjects of crime are animals. (Що робить Україна в сфері захисту тварин. 
<http://azou.org.ua/index.php/members/12-kspa> (2015, March, 21)). In particular, numerous cases of cruel treatment 
with wild animals, shooting and poisoning of stray animals in the cities, and so on. The most recent example: in the 
animal shelter in Kyiv April 12, 2015 a fire killed 70 animals; currently the investigation of this case is provided by 
law enforcement agencies. To prevent these crimes in Ukraine it is planned to create environmental police which 
should deal with animal protection in the state. (В Україні може з’явитися екологічна поліція (2015). 
<http://www.ukrinform.ua/ukr/news/v_ukraiini_moge_zyavitisya_ekologichna_politsiya_2038332> (2015, March, 
31); Назаренко, В. (2015). Служба порятунку… природи. День (22.04.2015). 
<http://m.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/sluzhba-poryatunku-pryrody> (2015, April, 22). 
Also, T. R. Korotkyi underlines the need to involve lawyers into the animal protect movement in Ukraine, especially in 
the field of international law that would create a legal prerequisite for the promotion of the humane treatment of 
animals, formation of legal thinking and legal culture that would counteract cruel treatment with animals. (Короткий, 
Т.Р. (2013). Организационно-правовые вопросы защиты животных в Украине: роль юристов в 
институционализации движения по защите животных. Український часопис міжнародного права. Спец. вип.: 
Міжнародно-правові стандарти поводження з тваринами та їх захисту і практика України, 33-39. 
2 Закон про захист тварин від жорстокого поводження 2006 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. < http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3447-15> (2015, March, 21).  
3 National Animal Welfare Legislation. European enforcement network of animal welfare lawyers and commissioners. 
<http://lawyersforanimalprotection.eu/national-animal-welfare-legislation> (2015, March, 21). 
4 Жорстокому поводженню з тваринами в Україні покладено край. РБК-Україна. <http://www.rbc.ua/ukr/ 
analytics/zhestokomu_obrashcheniyu_s_zhivotnymi_v_ukraine_polozhen_konets_1142326686> (2015, March, 21). 
5Боровик, М.А., Михель, Д.В. (2010). Движения по защите прав животных: история, политика, практика. 
Журнал исследований социальной политики, 8, 2, 250-251. 
6 Уголовный кодекс РСФСР 1960 г., ст. 230-1, гл. 10 (1988). Викитека. <https://ru.wikisource.org/wiki/ 
Уголовный_кодекс_РСФСР_1960_года/Особенная_часть._Глава_10> (2015, March, 21). 
7 История ВООП. Urnature.ru. < http://urnature.ru/histoty.html> (2015, March, 21). 
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Law reflected a qualitative shift when the problem of providing of animal welfare and their protection from 
cruel treatment moved to the category of socially important problems. But the effectiveness of this Law, as 
the entire body of legislation in the field of providing animal welfare and protection of animals from cruel 
treatment, is not high enough1. The reason is a traditional on the post-Soviet territory legal nihilism2, 
assignment of the sphere of animal welfare and protection of animals from cruel treatment to the secondary 
problems, especially from the point of view of state governing organs and law enforcement agencies3, as 
well as not always the highest quality of legal acts in marked area4. Though, it should be noted, that the 
biggest problems of the application of the Law, as outlined above, are in the area of enforcement.  

In this article we set ourselves the goal to determine how the provisions of the Law of Ukraine “On 
the protection of animals from cruel treatment” and other special normative legal acts of Ukraine 5 in the 
field of providing animal welfare and protection of animals from cruel treatment meet international 
obligations in the marked sphere, primarily the European Convention for the protection of Pet Animals. So 
far as a subject sphere of the Law is slightly wider than the subject of the legal regulation of the Convention 
(the Law directed to the providing the protection of animals from cruel treatment, as much as factually to 
the regulation of the treatment of animals, animals in a wide sense6), and Convention has a subject sphere 
only pet animals, we predominantly stop on questions connected with provisions of Ukrainian legislation 
dedicated to pet animals. It should be noted that the concept of pet animals in the Convention is wide and 
includes “any animals kept or intended to be kept by man in particular in his household for private 
enjoyment and companionship”7, which bears wider obligations for Ukraine under this Convention in 
relation to the subject of regulation on the protection of “pet animals” compared with a conception of this 
category in Law.  

The analysis of the Law’s provisions brings us to conclusion about a complex approach to the 

                                                      
1 Метельова, Т. (2013). Практика та результати зоозахисного руху в країнах ЦСЄ. Віче. 
<http://www.viche.info/journal/3899> (2015, March, 21). 
2 Чому догхантери вбивають собак. <http://tsn.ua/ukrayina/chomu-doghanteri-vbivayut-sobak-strah-i-pomsta-za-
zagiblih-kishok.html> (2015, March, 21); В Одесі догхантери годують собак отруєним м’ясом і знімають на 
відео. <http://ukr.obozrevatel.com/society/69382-v-odesi-doghanteri-goduyut-sobak-otruenim-myasom-i-znimayut-
na-video.html> (2015, March, 21). 
3 Природоохоронна діяльність київської громади: особливості та характеристика. <http://www.sos-
animals.info/ru/legalclinic/journalism/317-2010-10-04-19-35-32.html> (2015, March, 21); «Догхантер» і місцева 
влада: союзники назавжди. <http://chasdiy.org/dog-ukraine/> (2015, March, 21). 
4 Назаренко, В. (2015) Служба порятунку… природи. День (22.04.2015). 
<http://m.day.kiev.ua/uk/article/cuspilstvo/sluzhba-poryatunku-pryrody> (2015, April, 22); Короткий, Т.Р. (2013). 
Организационно-правовые вопросы защиты животных в Украине: роль юристов в институционализации 
движения по защите животных. Український часопис міжнародного права. Спец. вип.: Міжнародно-правові 
стандарти поводження з тваринами та їх захисту і практика України,  33-39. 
5 Закон про захист тварин від жорстокого поводження 2006 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3447-15> (2015, March, 21); Закон про Червону 
книгу України 2002 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3055-14>; Закон про тваринний світ 2001 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2894-14>; Закон про мисливське 
господарство та полювання 2000 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1478-14>; Закон про ветеринарну медицину 1992 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2498-12>; Закон про природно-
заповідний фонд 1992 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-12>. 
6 In a wide sense the Law understands the term “animals” as biological objects related to fauna: agricultural, domestic, 
wild, including domestic and wild bird, fur, laboratory, zoo, circus; in the narrow sense, especially pets - dogs, cats and 
other animals for a long historical period traditionally kept and bred by human and animal species or animals 
artificially bred by human to meet the aesthetic needs and requirements in communication, which usually no viable 
wild populations consist of individuals with similar morphological features, and there are long in their natural habitat; 
wild animals - animals whose natural habitat is the wild nature, including those which are in captivity or semi- 
captivity; agricultural animals - animals kept and bred by man for food and raw materials of animal origin; homeless 
animals - pets left unattended rights or semi-formed group, able to multiply out of control rights; experimental animals 
- animals used for scientific experiments, experiments. 
7 European Convention for the Protection of Pet Animals (adopted 13 November 1987, entered into force 1 May 1992) 
CETS No.: 125 <http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/125.htm> (2015, March, 21). 



ISSN 2336-5439 EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 3 2015 

 25 

problem of a cruel treatment of animals, systematic characteristics of norms and mechanism of their 
realization. Factually with passing a Law in Ukraine finally formed a new legal institute aimed to the 
providing of animal welfare and protection of them from cruel treatment. Earlier, these relations were 
governed by separate rules of administrative and partly in terms of criminal law relating to responsibility 
for the abuse of animals and sanitary requirements for the keeping of domestic animals. As for the animals 
that are not related to the home, and in situations of natural freedom, regulation of their treatment carried 
out by laws of Ukraine “On Wildlife”, “On a Red book of Ukraine”, “On a veterinary medicine”, “On the 
nature reserve fund of Ukraine” 1.  

At the moment of preparing of this article the second reading of the draft law of Ukraine "On 
amendments to some legislative acts of Ukraine concerning the protection of biodiversity" passed. It 
provides changes in the listed above acts, such as prohibiting the use of bears and wolves on the hunting 
testing stations, prohibiting the use of animals in traveling zoos, menageries, exhibitions of wild animals, as 
well as prohibiting of dolphinariums without natural seawater 2. This draft law passed by Verkhovna Rada 
of Ukraine on the 9th of April, 2015, and now is waiting for President’s sign (directed to signing on the 20th 
of April 2015)3.  

It should be mentioned that the doctrine of Ukrainian environmental law didn’t recognize (or with a 
very conservative point of view recognize) the sphere of legal regulation of providing of animal welfare and 
protection of animals from cruel treatment in the frames of this branch of law. This is evidenced by the 
complete absence in both textbooks and monographs on environmental law4, as well as reference to the 
scientific specialty5, of the problems of animal welfare and protection them from cruel treatment. With 
passing the Law of Ukraine “On the protection of animals from cruel treatment”, and with ratification of 
Convention, it became possible to talk about a complex legal institution, which belongs to the 
Environmental Law.  

In a whole the legislation of Ukraine in the field of animal welfare and protection of animals from 
cruel treatment has nearly ten legal normative acts 6. In the context of ratification of European Convention 

                                                      
1 Закон про Червону книгу України 2002 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/3055-14>; Закон про тваринний світ 2001 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2894-14>; Закон про мисливське 
господарство та полювання 2000 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. < 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1478-14>; Закон про ветеринарну медицину 1992 (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2498-12>; Закон про природно-
заповідний фонд 1992 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-12>. 
2 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони біорізноманіття) 
2015 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=52542&pf35401=317587> (2015, April, 21). 
3 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони біорізноманіття) 
(картка законопроекту) 2015 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=52542> (2015, April, 21). 
4 Дідик, В.Г. (2007). Правове регулювання відносин в сфері довкілля в Європейському Союзі та в Україні. Київ; 
Микієвич, М.М., Андрусевич, Н.І., Будякова, Т.О. (2004). Європейське право навколишнього середовища: навч. 
посіб. Львів;  Лозо, В.И. (2008). Правовые основы экологической стратегии Европейского Союза: концепция, 
программное обеспечение, систематизация и комментарий действующего законодательства ЕС: 
монография. Харьков: Право.  
5 Каракаш, І.І., Короткий, Т.Р., Хендель, Н.В. (2014). Довідник захищених дисертацій на здобуття наукового 
ступеня кандидата і доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.06 "Земельне право; аграрне право; 
екологічне право; природоресурсне право" в Україні (1991-2013 рр.). Одеса: Фенікс. 
6 Закон про захист тварин від жорстокого поводження 2006 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3447-15> (2015, March, 21); Закон про Червону 
книгу України 2002 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon0.rada.gov. 
ua/laws/show/3055-14> (2015, March, 21); Закон про тваринний світ 2001 (Верховна Рада України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2894-14> (2015, March, 21); Закон про 
мисливське господарство та полювання 2000 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1478-14>; Закон про ветеринарну медицину 1992 (Верховна Рада 
України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2498-12>; Закон про 
природно-заповідний фонд 1992 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http:// 
zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-12>. 
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for the protection of Pet Animals special attention should be paid exactly the Law of Ukraine “On the 
protection of animals from cruel treatment” 1 which is the main legislative act of Ukraine concerning 
treatment of animals.  

The logic structure of both acts is similar – Convention and Law are built according the system 
“principles of treatment of animals – conditions of keeping of animals – competent bodies”.  

First articles of both acts contain the definitions of the terms (art. 1 of the Convention, art. 1 of the 
Law), scope spheres and mechanisms of implementation – art. 2 and art. 3 respectively. The principle of not 
causing unnecessary pain, suffering or injury to an animal (Art. 3 of the Convention) correspond to the 
provisions of Article 4 of the Law of Ukraine "On protection of animals from abuse", which shows the 
basic principles of treatment of animals. This provision of the Convention was the basis for adoption of a 
number of European countries’ Animal welfare acts. The Law of Ukraine defines the basic principle - the 
existence of animals’ natural rights. This principle is the basis for protection of animals from suffering and 
death as a result of cruel treatment. However, if the Convention provides for only two main principles of 
treatment of animals – not causing unnecessary pain, suffering or distress and non-abandoning a pet animal, 
- then the Law of Ukraine already details these principles and declares that the treatment of animals is based 
on six principles: prevention of moral harm to human as a result of cruelty to animals; providing the living 
conditions for animals, appropriate to their specific features; cessation of ownership of the animal due to 
the cruel treatment; prohibition of cruel treatment of animals; establishment of responsibility for the cruel 
treatment of animals; animal welfare and handling without pursuit as a target of harm to others and to the 
animal. It should be noted that the principles of treatment of animals specified in the law, although 
expanding their scope, however, is too fragmented in the subject, as well as tends to anthropocentrism that 
in the context of the ratification of the Convention is unacceptable because its concept provides nature-
centric trends.  

The Convention marks, that any person who keeps a pet animal or who has agreed to look after it, 
shall be responsible for its health and welfare with considering of nature needs of animal (art. 4). Article 7 
of the Law of Ukraine, which specifies the general rules for the keeping of animals excluding cruelty, 
corresponds mentioned article of the Convention. However, Article 8 of the Law of Ukraine also considers 
an option of keeping of wild animals in captivity, without detailing how the keeping of wild animals is 
regulated, conditions of their detention and falling into captivity, captive use (for example, in zoos). The 
Convention, in view of the fact, that its subject of regulation is aimed solely on domestic animals, does not 
consider this issue. 

Article 6 of the Convention contains provisions on age limits for the purchase of animals - no pet 
animal shall be sold to persons under the age of sixteen without the express consent of their parents or other 
persons exercising parental responsibilities. The similar norm in Ukrainian legislation is contained in Civil 
Code of Ukraine (art. 32, 34), but Ukrainian legislation provides independent purchasing of animal only 
from 18, from 14 till 18 – with a written consent of parents or other persons exercising parental 
responsibilities, so, with the entry into force of the Convention, there is a certain conflict of norms of the 
international treaty (the Convention) and civil legislation of Ukraine regarding determination of age limits 
for the purchasing of the animal. Article 12 of the Law of Ukraine contains the clause about the possibility 
of annulment of transactions concluded in respect of the animal by a person under the age of 18 without 
parental consent of the person or other persons exercising parental responsibilities.  

Articles 7 - 9 of the European Convention for the Protection of Pet Animals contain provisions on the 
conditions of training, commercial breeding and trade of animals, animal the establishment of shelters, as 
well as the use of animals in advertising, entertainment and similar activities. Law of Ukraine on protection 
of animals from cruel treatment in more detail and clearly defines the conditions of keeping of animals, it 
takes into account not only requirements of the above actions, but also provides provisions on veterinary 
care of animals, transport (Articles 10, 11). The conditions of participation of animals in entertainment and 
other activities laid down in Article 25 of the Law of Ukraine "On protection of animals from cruel 
treatment"; these provisions are similar to standards of the Convention. 

The Law of Ukraine "On protection of animals from cruel treatment" also includes rules on the 
features of the ownership of animals and other proprietary rights, and terms and conditions, in which 
animals are the subject of (Article 12, 13). Of course, the evaluation of this rule depends on the way in 

                                                      
1 Закон про захист тварин від жорстокого поводження 2006 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3447-15> (2015, March, 21).  
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which regard the status of the animal - or as beings with their own rights, or as a thing. It should be noted 
that under Article 180 of the Civil Code of Ukraine1 animals are covered by the legal regime of things. The 
Convention is not directly indicating it’s naturecentrism, while the Ukrainian law on the treatment of 
animals is anthropocentric.  

Article 15 of the Law of Ukraine "On Protection animals from cruel treatment" defines the conditions 
for the establishment and functioning of animal shelters, and directly corresponds to Article 8 of the 
European Convention for the Protection of Pet Animals in the part, which contains a provision on the 
opening of shelters for animals. However, if the Convention expressly refers to the procedure of opening an 
animal shelter, shelter activities, monitoring of the activities of a shelter, the Act only refers to the 
possibility of establishing a shelter for animals and subjects having this right, the procedure for financing 
shelters for animals, but does not indicate bodies authorized to monitor the activities of shelters. In 2010, 
the State Committee of Veterinary Medicine of Ukraine approved the Regulations on animal shelter2. This 
sub-legislative normative act provides overall regulation of the order of establishment of a shelter, defines 
some rules of keeping animals at the shelter, rules for veterinarian surgery (for example, castration, 
euthanasia in case of detection of especially dangerous infectious diseases, serious injuries and injuries 
incompatible with life, incurable diseases or other grounds for its holding). However, if to consider the 
experience of European regulatory issues related to the treatment of animals, the Regulation must be 
supplemented by the standards of keeping animals in shelters, of quarantine, of keeping of homeless 
animals in shelters, veterinary care for the animals.  

Article 9 of the European Convention for the Protection of Pet Animals specifies how to use animals 
in advertising, entertainment, exhibitions etc. Article 25 of the Law of Ukraine "On protection of animals 
from cruel treatment" regulates the conduct of activities and entertainment involving animals, with separate 
specifies of the prohibition of traveling menageries and zoos. Also, in the context of the ratification of the 
Convention, as well as previously mentioned draft law, those provisions will be slightly changed towards 
humanization of the treatment of animals. 

Article 10 of the European Convention for the Protection of Pet Animals contains conditions for 
surgery over the animals, with focus mainly on so-called aesthetic surgery (e.g., the docking of tails; the 
cropping of ears; devocalization; declawing and defanging). Ukrainian legislation does not detail the 
procedure and conditions for operations on animals. With the entry into force of the Convention aesthetic 
operations practically stopped, that proved the priority of humane treatment of animals in comparison with 
bringing their appearance to the breed standards or preferences of persons having an animal3.  

Article 11 of the European Convention for the Protection of Pet Animals prescribes the conditions 
which allows killing of animals and methods that are prohibited for use. This provision of the Convention is 
matched with an article 17 of the Law of Ukraine "On protection of animals from cruel treatment". 
Additionally, the Code of Administrative Offences (Art. 89) 4 and the Criminal Code (Art. 299)5 establish 
responsibility for breaking the rules of killing animals. The law establishes for the first time the priority for 
Ukraine bio-sterilization, or biologically based methods for controlling the number of wild animals and 
animals not kept by man, but staying in a fully or partially created by human activity conditions. This 
provision laying the foundations for the development of humane programs to reduce the number of stray 
animals for settlements of Ukraine, however, despite the legal requirements, these programs adopted in a 
small number of settlements in Ukraine, and the rules on the prohibition of cruel killing of animals violated 

                                                      
1 Цивільний кодекс, ст. 180, гл. 13 (2003) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2015, March, 21). 
2 Наказ про затвердження Положення про притулок для тварин 2010 (Державний комітет ветеринарної 
медицини України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z1016-10>. 
3 Українцям забороняють купірувати собакам вуха і хвости.<http://sobytiya.tv/stories/4262/> (2015, March, 21); 
Рада захистила права домашніх тварин: купірувати хвости і обрізати кігті заборонять. 
<http://www.unian.ua/society/833681-rada-zahistila-prava-domashnih-tvarin-kupiruvati-hvosti-i-obrizati-kigti-
zaboronyat.html>. 
4 Кодекс України про адміністративні правопорушення, ст. 89, гл. 5 розділ 2 (2003) (Верховна Рада України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/80731-10/page4> (2015, March, 
21). 
5 Кримінальний кодекс України, ст. 299 розділ 12 (2001) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14> (2015, March, 21). 
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everywhere, including  municipal services1, and remain unpunished2. The norm of the law on bio-
sterilization does not carry an imperative character, and in most cases is ignored by local authorities.  

Separately, the Convention provides measures for the protection of stray animals (Articles 12, 13). 
The provisions of these regulations contain the order of the measures to reduce the number of stray animals 
and conditions to ensure the identification of these animals. As for Ukrainian legislation regulating 
treatment of stray animals made on the basis of Art. 23 of the Law of Ukraine "On protection of animals 
from cruel treatment". This article is also widely violated, so we consider it necessary to amend the Act by 
including more explicit provisions on the regulation of the number and exclusion of cruel treatment of stray 
animals, e.g. the establishment of bio-sterilization, toughening of punishment for dog-hunters and so on. 
The draft law "On amendments to some legislative acts of Ukraine concerning the protection of 
biodiversity" provided the addition of Art. 23 by the prohibition of hunting on animals in the cities and 
other settlements from the pneumatic, fire, cold missile weapons, but this provision were deleted from the 
bill3.  

At the same time, a significant number of cases of cruelty to animals associated with the activities of 
public and private enterprises engaged in the catch and regulation of the number of stray animals. 
Unfortunately, this kind of activity in the law is not included in the number of licenses (Art. 14 of the Law). 
Licensing, in our view, will ensure greater compliance with the requirements of legislation for the 
protection of animals from cruel treatment. In our opinion, the licensing of functions of regulating of the 
number of stray animals could be one of the most effective mechanisms for the prevention of cruel 
treatment.  

The Convention also provides the information and educational programs that promote the growth of 
public awareness about the conditions of keeping of domestic animals (Article 14). Partially the provisions 
of Article 14 of the Convention correspond to Article 33 and 34 of the Law of Ukraine on the Protection of 
animals from cruel treatment (public scrutiny), but this provision is practically not used.  

In view of the above mentioned, it should be pointed out the separate provisions of the Convention, 
requiring their implementation into the legislation of Ukraine, as well as other amendments to be made to 
the legislation of Ukraine:  

1) To comply the Ukrainian legislation to European standards, first of all, it is necessary to change 
the legal status of animals from "things" to "sentient beings," as it stipulated by the Treaty on the 
Functioning of the European Union4 and by many national acts of the European countries, that is, to move 
from anthropocentric approach in the legislation to naturecentric. 

2) The Civil Code of Ukraine should directly fix the rate of the age limit for the acquisition of 
animals, thus will implement the provisions of Article 6 of the European Convention for the Protection of 
Pet Animals 1987.  

3) Separately, in our view, it must be taken a legislative act such as the Regulation on commercial 
activities in relation to animals, or making the appropriate changes to the civil law. This procedure must be 
entered due to the existence of difficulties of regulation of breeding, trade and other commercial activities 
with animals. For today the legislation of Ukraine only specifies the general aspect of the treatment of 
animals, and then only from the point of view that animals are things. 

4) The legislation of Ukraine is in dire need to adopt a single national legal act, which would provide 
the rules of treatment of stray animals, reducing their number, etc. Currently, the regulations containing 
such rules are accepted only at the level of regional centers and the activities of local authorities in this area 

                                                      
1 Крематорий на колесах. <http://nedelya.net.ua/gazeta/sudba-cheloveka/krematoriy-na-kolesah/?mode=print> 
(2015, March, 21); В Україні безпритульних собак і кішок спалюють живцем, готуючись до Євро-2012. 
<http://www.newsru.ua/ukraine/16sep2011/zhyvodery.html> (2015, March, 21). 
2 In recent years in Ukraine there is a negative practice of mass poisoning of stray dogs and outside the settlements - 
shooting. Recently it is marked a growing of movement of “dog-hunters”. These illegal activities are still unpunished, 
except in some cases (case of Vedula-Polibin). «Тварини в місті». Як вирішити проблему безпритульних тварин? 
<http://www.sos-animals.info/ru/history/historypress/205-l-r-.html>; Правовой аспект отстрела собак: материалы 
форума. <http://www.uahunter.com.ua/forum/pravovoy-aspekt-otstrela-brodyachih-sobak-t45551.html>; Справа 
Ведули: більшість злочинів залишаються непоміченими. <http://tyzhden.ua/Society/43547>. 
3 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо охорони біорізноманіття) 
2015 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=52542&pf35401=317587> (2015, April, 21). 
4 Consolidated version of the Treaty on the Functioning of the European Union, art. 13. <http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:12012E/TXT> (2015, March, 21). 
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either inconsistent or non-existent, or very often reduced to inhumane mass killing of animals1.  
5) The Ukrainian legislation should specify the procedure for informing the public about the 

activities of services and authorities in the sphere of protection of animals and the treatment of animals 
(Service for catching stray animals, shelters, veterinary offices), as well as government bodies, one way or 
another connected with the treatment of animals. Currently, informing is practically absent.  

6) In international documents, as well as in the Ukrainian legislation, cruel treatment of animals 
includes only material composition of the offense (e.g. the victim animal). However we should not forget 
that together with causing harm to the animal may suffer harm to a person - namely, in Ukraine there is a 
tendency to propaganda of cruel treatment of animals (via the media, Internet and television). At the same 
time, the cruelty to animals often turns into cruelty to people, thereby increasing the level of crime and the 
level of social danger of the offenders. Thus, we consider it necessary to propose the inclusion into the 
concept of cruel treatment of animals also the promotion of this behavior, thereby to expand the subject of 
the offense and to more tough the punishment.  

Thus, on the one hand, we may note the positive trend of bringing the Ukrainian legislation in 
compliance with European standards in the field of animal welfare and protection of animals from cruel 
treatment. First of all, it is evident in the close correlation of the provisions of the European Convention for 
the Protection of Pet Animals and the Law of Ukraine "On protection of animals from cruel treatment," 
which, in fact, are complementary and interrelated acts.  

However, on the other hand, it is necessary to speak about the presence of gaps in the regulation in 
the field of animal welfare and protection of animals from cruel treatment. The legislation on animals must 
provide complete coverage of both the scope and diversity of species - from keeping animals in the 
localities, measures to reduce the number of homeless animals by humane methods, control of breeding 
animals, to the use of animals in agriculture, experiments recreational activities, and so on. In our opinion, 
the system of legal acts to ensure animal welfare and protect them from cruel treatment should include laws 
"On protection of animals from cruel treatment", "On Pets", "On farm animals" and the system of bylaws. 
The basic principles of animal welfare lay down in Art. 3 of the European Convention for the Protection of 
Pet Animals should become the basic provisions for the system of legislation on animals.  

Alongside with practical activities for the protection of animals in Ukraine it is important to improve 
the national legal acts in the field of animal welfare and protection from cruel treatment and to bring the 
national legislation in the field of animal welfare and protection of them from cruel treatment in compliance 
with European standards.  
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PUBLIC-LEGAL SIGNIFICANCE OF PUBLIC ORDER CLAUSE 
IN INTERNATIONAL AGREEMENTS ON LEGAL ASSISTANCE 
IN CIVIL CASES 

The article deals with a study of modern application of a public order clause in international 

treaties on legal assistance in civil cases. The special attention is paid to a question of the legal 

contents of this clause from the point of view of the law of international treaties. It is proved 

that in modern international and internal law there is no clear understanding of the concept of 

"public order" that effects legal uncertainty in definition of the international legal bases for non-

execution of an international treaty by a state in interests of observance of a public order. In 

article it is suggested the inexpediency to use a public order clause at bilateral international 

treaties, and also about existence of a legal collision between a public order clause and article 27 

of the Convention on the right of international treaties. 
Key words: of a public order clause, international legal assistance, international treaties on legal 

assistance, Convention on the right of international treaties. 

Договори про міжнародну правову допомогу є одним із важливих напрямів міждержавного 
співробітництва в правовій сфері. Однією з особливостей міжнародних договорів про правову 
допомогу в цивільних справах є "застереження про публічний порядок" (ordre public, public policy, 
Vorbehaltsklausel). Застосування цього застереження і розуміння його змісту є складним і 
суперечливим як у правовій доктрині, так і в практиці.  

Правова природа та зміст застереження про публічний порядок у договорах про правову 
допомогу зазвичай досліджується в працях з міжнародного приватного права, що обумовлює 
відповідний кут зору та пріоритети, що обирають автори. Серед українських дослідників цього 
питання, зокрема, можна зазначити таких, як: В. І. Кисіль, О. О. Крупчан, І. І. Тріска, В. В. Левицька 
та ін. Водночас оцінку застереження про публічний порядок з точки зору міжнародного публічного 
права в цих договорах вітчизняні дослідники майже не проводили, чого не можна сказати про 
представників зарубіжних наукових шкіл (О. Н. Романова, О. А. Махмудова, Т. Н. Нешатаєва). 

Метою даної статті є з'ясування особливостей змісту застереження про публічний порядок у 
договорах про міжнародну правову допомогу, його тлумачення державами, а також міжнародно-
правових наслідків застосування цього застереження з точки зору права міжнародних договорів. 

Як у правовій теорії, так і в практиці відсутня чітка межа щодо віднесення правової категорії 
"публічного порядку" до сфери міжнародного публічного чи міжнародного приватного права. 
Загалом концепція публічного порядку й не є концепцією приватного права, а належить до 
загальноправових понять. Вона однаково може бути застосованою й у сфері публічного права. 
Зокрема, існує очевидний зв'язок категорії національного публічного порядку з правом міжнародних 
договорів. Це вимагає більш чіткого з'ясування умов її застосування в праві міжнародних договорів, 
зокрема під час виконання договору про правову допомогу в цивільних справах або як правової 
підстави його невиконання. 

Відтак застереження про публічний порядок може мати приватноправовий і публічно-
правовий зміст, а отже, приватноправові й публічно-правові наслідки. Не випадково у Франції, де, 
власне, появився вислів "публічний порядок", було запропоновано використовувати більш чітке 
формулювання: "публічний порядок у сенсі міжнародного приватного права". Сутність 
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застереження полягає в тому, щоб обмежити дію власної колізійної норми, виключивши 
застосування іноземного закону в разі, якщо його застосування несумісне з публічним порядком 
країни суду. 

Не вдаючись до приватноправового змісту застереження, спробуємо зрозуміти публічно-
правове значення цієї правової категорії. У договорах відповідне застереження розміщується у 
статтях під назвою "Відмова в правовій допомозі", "Відмова або відстрочка в наданні допомоги" чи 
подібних або супроводжується словами "в застосуванні права... може бути відмовлено" чи "правова 
допомога… не надається". Про що це свідчить? З точки зору міжнародного публічного права 
застереження про публічний порядок є однією з договірних підстав невиконання державою-
стороною своїх зобов'язань за міжнародним договором. Вбачається, що з огляду на міжнародне 
публічне право це означає, що держава не буде визнаватися порушником міжнародного договору в 
разі наявності доведених нею умов, що загрожують порушити її публічний порядок. 

Принцип "pacta sunt servanda" є одним з основоположних у міжнародному праві. Відповідно, 
право міжнародних договорів установлює максимальні правові гарантії, що здатні забезпечити 
дотримання цього міжнародного зобов'язання. Загальне міжнародне право фактично майже не 
містить умов, за яких держава мала б право не виконувати своїх міжнародно-правових зобов'язань, 
за винятком визнання договору нечинним або нікчемним. Але в цих випадках ставиться під сумнів 
сам факт вільного волевиявлення. Так само в міжнародному праві максимально унеможливлено 
вплив внутрішнього права на виконання договірних міжнародно-правових зобов'язань. Відповідно 
до Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.: "Учасник не може посилатись на положення 
свого внутрішнього права як на виправдання для невиконання ним договору" (ст. 27)1. А. Н. 
Талалаєв називає норму ст. 27 "важливою складовою принципу "pacta sunt servanda"2, яку включено 
до Конвенції з метою "виключити можливість держав посилатися на своє внутрішнє право задля 
виправдання невиконання ними прийнятих на себе міжнародних договірних зобов'язань"3. 
Необхідність розглядати ст. 27 разом зі ст. 46 Конвенції зайвий раз підкреслює особливе її значення 
для гарантування дотримання принципу "pacta sunt servanda". Тому "застереження про публічний 
порядок" є одним із небагатьох випадків, коли сам міжнародний договір містить норму, що надає 
стороні договору визнати підставою для невиконання нею міжнародного договору "публічний 
порядок", що беззаперечно включає також і внутрішньодержавне законодавство. У цьому сенсі 
висловлені сумніви щодо відповідності "застереження" Віденській конвенції про право міжнародних 
договорів виглядають цілком доречними: "Відкритим лишається питання про співвідношення цього 
принципу з основоположним принципом, на якому базується право міжнародних договорів: pacta 
sunt servanda"4. 

Але чим є насправді публічний порядок з точки зору практичної юриспруденції? Наскільки 
зрозумілим є договірно-правовий припис про право сторони договору відмовити у виконанні 
доручення з посиланням на "суперечність публічному порядку"? Правова природа договору 
передбачає чіткість та зрозумілість його тексту. Вчення про міжнародний договір як про джерело 
права з чітко висловленою згодою держав є широко визнаним у доктрині міжнародного права5. 
Наприклад, А. Н. Талалаєв пише: "Реальність волі й узгодженість державних воль у міжнародному 
договорі виявляються саме в його тексті"6. Проте недоліки тексту міжнародного договору не є 
рідкісними. У цьому сенсі В. Г. Буткевич зазначає, що більшість міжнародних договорів є 
результатом компромісу, "але часто це досягається за рахунок чіткості, ясності формулювання"7. 
Наслідком цього є зниження якості договірно-правого регулювання. Типовим прикладом такої 

                                                      
1 Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 року (прийнята 23 травня 1969, набрала 
чинності 27 січня 1980). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_a04>. 
2 Венская конвенция о праве международних договоров. Коммментарий (1997). Москва: Юрид. лит., 67. 
3 Венская конвенция о праве международних договоров. Коммментарий (1997). Москва: Юрид. лит., 69. 
4 Романова, О. Н. (2011). Некоторые вопросы применения оговорки о публичном порядке как основания для 
отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений. Право в современном 
белорусском обществе: сб. науч. тр. Нац. центр законодательства и правовых исслед. Республика Беларусь; 
Минск: Бизнесофсет, 6, 287-295. 
5 Буткевич, В.Г., Мицик, В.В., Задорожній, О.В. (2002). Міжнародне право. Основи теорії. Київ: Либідь, 113. 
6 Венская конвенция о праве международних договоров. Коммментарий. (1997). Москва: Юрид.лит., 88. 
7 Буткевич, В.Г., Мицик, В.В., Задорожній, О.В. (2002). Міжнародне право. Основи теорії. Київ: Либідь, 117. 
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термінологічної недосконалості є, на нашу думку, "застереження про публічний порядок" у 
договорах про правову допомогу в цивільних справах. 

Проблема полягає в закріпленні в міжнародному договорі чітко невизначеної і до кінця 
незрозумілої правової підстави невиконання міжнародного договору. Непоодинокі дослідження та 
оцінки концепції "публічного порядку" в різних країнах свідчать саме про це. Як зазначає О. 
Крупчан, “зміст категорії "публічний порядок" нерідко розкривається через такі само невизначені, 
як вона сама, категорії: "суспільно-політичний лад", "суспільна безпека", "добрі наміри", "основи 
суспільного устрою", "правові основи", "національна безпека" і "національний суверенітет" тощо"1. 
A. Aust, торкаючись цього вельми складного питання в монографії, присвяченій сороковій річниці 
Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р., і пояснюючи в цьому зв'язку поняття 
публічного порядку в системі common law, стверджує, що концепція "публічного порядку" 
розвивається через судову практику і "стосується правових актів, які визнаються судом шкідливими 
для суспільного блага, і це може змінюватися з плином часу. І це зовсім не є політикою певного 
британського уряду"2. Про вельми широкі межі розуміння поняття "публічний порядок" писав Дж. 
Чешир у своєму знаменитому курсі міжнародного приватного права. Він, зокрема, звертав увагу на 
існування декількох підходів до розуміння публічного порядку, називаючи "континентально-
європейську доктрину публічного порядку" та "англійську доктрину". Про "континентально-
європейську доктрину публічного порядку" він казав як про надто широко сформульовану, і 
небезпека цього полягає в тому, що "вона буде служити надто легким приводом для застосування 
lex fori, підриваючи таким чином основну функцію міжнародного приватного права". "Англійську 
доктрину публічного порядку" Дж. Чешир хоч і вважав дещо кращою, але і вона "вселяє деякі 
підозри"3. Можна стверджувати, таким чином, що саме поняття змісту публічного порядку є 
переважно доктринальним, не має чіткого законодавчого закріплення і тому є досить складним і 
навіть суперечливим. 

Але найбільш небезпечним у "застереженні про публічний порядок" є небезпека його 
наповнення замість юридичного політичним змістом, що суперечить розумінню міжнародного 
договору за п. 1а ст. 2 Конвенції про право міжнародних договорів 1969 р.: "договір" означає 
міжнародну угоду, укладену між державами в письмовій формі й регульовану міжнародним правом, 
незалежно від того, чи викладена така угода в одному документі, двох чи кількох пов'язаних між 
собою документах, а також незалежно від її конкретного найменування". Ця небезпека не є уявною. 
Йдеться про існуючу в деяких державах тенденцію до так званого розширеного тлумачення 
категорії "публічний порядок", на що звертають увагу фахівці як з міжнародного публічного права, 
так і міжнародного приватного права. Показовими є і практичні приклади такого підходу. Так, 
значний резонанс і занепокоєння учасників зовнішньої торгівлі з юридичними особами з Російської 
Федерації викликала відмова арбітражних судів виконати рішення Міжнародного Арбітражного 
Суду при Міжнародній Торговельній Палаті про стягнення з відкритого акціонерного товариства 
"Красный Якорь" з міста Нижній Новгород майже 45 000 доларів США боргу на тій підставі, що це 
буде суперечити публічному порядку Росії, оскільки може призвести до банкрутства стратегічного 
господарюючого товариства.  

У чому, на нашу думку, полягає небезпека розширеного тлумачення "публічного порядку". 
Передусім таке розширене тлумачення виходить далеко за межі "правового порядку" в певну 
площину невизначеності. Так, за словами Ю. Г. Морозової, до змісту публічного порядку часом 
включають основи економічного або політичного ладу держави4. В. В. Саюнов звертає увагу на 
застосування в договорах про правову допомогу понять "основи правопорядку" и "основи 
моральності" та вбачає, що "їх важко застосовувати на практиці з огляду на їх невизначеність"5. З 
цим важко не погодитись. Можна, зокрема, звернутися і до практики Європейського суду з прав 

                                                      
1 Крупчан,  О.  (2011). Міжнародні стандарти категорії «публічний порядок» у сфері міжнародного 
комерційного арбітражу та її визначення у законодавстві та правозастосовній практиці України. Право 
України, 1. <http://www.info-pressa.com/article-825.html> (2015, травень, 15). 
2 Aust, A. (2011). Modern Treaty Law and Practice. New York. Cambridge University Press, 56.  
3 Чешир, Д., Норт, П. (1982). Международное частное право. Москва: Прогресс, 157. 
4 Морозова, Ю.Г. (2000). Отказ в признании и приведении в исполнение иностранных судебных и 
арбитражных решений: основания публичного характера. Вестник ВАС РФ, 7, 146. 
5 Саюнов, В.В. (2011). Оговорка о публичном порядке как основание признания сделки недействительной. 
<conf.sfu-kras.ru/sites/mn2010/pdf/10/91a.pdf> (2015, травень, 15). 
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людини, який наполягає на неможливості єдиного загальноєвропейського розуміння поняття 
"мораль"1. Але в Ухвалах від 8 червня 2004 р. № 225-О2 і від 8 червня 2004 р. 226-О3 
Конституційний Суд Російської Федерації, наприклад, дійшов висновку, що застереження про 
"основи моральності" не є невизначеними і забезпечують однакове розуміння і застосування 
відповідних положень законодавства. За словами О. Н. Романової, "у багатьох договорах про 
правову допомогу застереження про публічний порядок конкретизується"4, що на практиці суттєво 
його розширює. Як приклад можна навести Угоду про правову допомогу між Республікою Білорусь 
і Китайською Народною Республікою від 11 січня 1993 р., де в п. 5 ст. 21 зазначено, що у визнанні й 
виконанні судового рішення може бути відмовлено, якщо визнання чи виконання рішення може 
завдати шкоди суверенітету, безпеці або суспільному порядку Сторони, до якої звернуто 
клопотання. О. А. Махмудова на підставі аналізу застосування "застереження про публічний 
порядок" зазначає: "Застосування застереження повинно спиратися не на політичні інтереси, а на 
правові основи"5. Л. П. Ануфрієва додає, що "публічний порядок не можна уявляти у вигляді якоїсь 
абстракції, відірваної від чинного законодавства, принципів права, а також у цілому правових норм 
конкретної держави"6. Подібної думки дотримується О. Крупчан, зазначаючи, що в багатьох країнах 
"намагаються розкривати зміст категорії «публічний порядок» через такі само невизначені, як вона 
сама, категорії... межі яких розмиті, визначення яких неконкретні, а в деяких випадках не 
піддаються конкретизації, та які несуть на собі тягар морально-етичного навантаження. Їх точне й 
об’єктивне сприйняття, а також використання на практиці проблематичні"7. Однак, на думку Т. Н. 
Нєшатаєвої, розширювальний підхід нині є все-таки найбільш поширеним: елементами сучасного 
національного правопорядку (публічного порядку) зазвичай називають: 1) основоположні принципи 
національного права; 2) основоположні принципи моралі, що є характерними для суспільства і які 
отримали своє відображення в релігійних, історичних традиціоналістських соціальних нормах8.  

Врешті, дослідники цього питання роблять одночасно суто протилежні висновки. Та сама О. Н. 
Романова, з одного боку, беззаперечно приєднується до критиків "розширеного тлумачення змісту 
публічного порядку", а з іншого – погоджується з тим, що "норми моралі, так само, як і економіко-
політичні фактори, беззаперечно, впливають на побудову правової системи держави"9, таким чином, 
погоджуючись, по суті, з включенням моралі й політичної економії до складу публічного порядку.  

Беручи до уваги вищезазначене, можна погодитись з авторами, які задаються питанням про 
доцільність або доречність посилання про публічний порядок у двосторонніх міжнародних 

                                                      
1 Handyside v. the United Kingdom (Application no. 5493/72), Judgement, Strasbourg, 7, December 1976. 
<http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-57499#{"itemid":["001-57499"]}> (2015, травень, 15). 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Ново-Уфимский 
нефтеперерабатывающий завод» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 169 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации и абзацем третьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации «О 
налоговых органах Российской Федерации» (определение) 2004 (Конституционный Суд Российской 
Федерации). <http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=5762> (2015, травень, 15). 
3 Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы открытого акционерного общества «Уфимский 
нефтеперерабатывающий завод» на нарушение конституционных прав и свобод статьей 169 Гражданского 
Кодекса Российской Федерации и абзацем третьим пункта 11 статьи 7 Закона Российской Федерации «О 
налоговых органах Российской Федерации» (определение) 2004 (Конституционный Суд Российской 
Федерации). <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49667/> (2015, травень, 15). 
4 Романова, О.Н. (2011). Некоторые вопросы применения оговорки о публичном порядке как основания для 
отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений. Право в современном 
белорусском обществе: сб. науч. тр. Нац. центр законодательства и правовых исслед. Республика Беларусь. 
Минск: Бизнесофсет, 6, 287-295. 
5 Махмудова, О.А. Принцип оговорки о публичном порядке (на примере Азербайджана и Турции). 
<education.law-books.ru/shop/5.../5-9-10-18.doc> (2015, травень, 15). 
6 Ануфриева, Л.П. (2000). Международное частное право. В 3-х т. Т. 1: Общая часть. Москва: БЕК, 225. 
7 Крупчан, О. (2011). Міжнародні стандарти категорії «публічний порядок» у сфері міжнародного 
комерційного арбітражу та її визначення у законодавстві та правозастосовній практиці України. Право 
України, 1. <http://www.info-pressa.com/article-825.html> (2015, травень, 15). 
8 Нешатаева, Т.Н. (2004). Международное частное право и международный гражданский процесс: учебный 
курс: в 3 ч. Москва: ОАО «Изд. дом “Городец”», 78. 
9 Романова, О.Н. (2011). Некоторые вопросы применения оговорки о публичном порядке как основания для 
отказа в признании и приведении в исполнение иностранных судебных решений. Право в современном 
белорусском обществ. Республика Беларусь. Минск: Бизнесофсет, 6, 287-295. 
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договорах1 і навіть уважають, що "застосування застереження порушує свободу волевиявлення 
сторін"2, з висловленими думками про те, що застереження про публічний порядок повинно 
застосовуватися в сучасних умовах "більш обмежено"3. У цілому доречною виглядає думка О. Н. 
Романової про те, що "виконання... державами взятих на себе міжнародних зобов'язань повинно 
базуватися на основоположному принципі міжнародного права рacta sunt servanda: кожний чинний 
міжнародний договір є обов'язковим для його учасників і вони повинні добросовісно його 
виконувати (ст. 26 Віденської конвенції ООН «Про право міжнародних договорів» від 23 травня 
1969 р.). Учасник не може посилатися на положення свого внутрішнього права як на підставу для 
невиконання ним договору (ст. 27 Віденської конвенції від 23 травня 1969 р.). Таким чином, 
“держава, яка прийняла на себе зобов'язання за міжнародним договором, повинна виконати ці 
зобов'язання незалежно від положень свого законодавства"4.  

Таким чином, можна стверджувати, що відсутність у сучасному міжнародному та 
внутрішньодержавному праві чіткого розуміння змісту поняття "публічний порядок" спричиняє 
правову невизначеність у з'ясуванні міжнародно-правових підстав невиконання державою окремих 
норм міжнародного договору з огляду на необхідність дотримання публічного порядку. Цілком 
очевидною є наявність правової колізії між застереженням про публічний порядок у договорах про 
міжнародну правову допомогу в цивільних справах і ст. 27 Конвенції про право міжнародних 
договорів. У цьому сенсі сумніви щодо відповідності застереження згаданій Конвенції виглядають 
цілком доречними. 
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In this article the author explores features of implementation of quota trading mechanism for 

emissions of greenhouse gases in Ukraine. Conditions of quota trading on greenhouse gas 

emissions adopted under the United Nations Framework Convention on Climate Change and the 

Kyoto Protocol were considered. The attention is drawn to national legislation of Ukraine, which 

regulates conditions for implementation of international contracts of sale of Assigned Amount 

Units.  

Also, attention is drawn to the fact that Ukraine today is one of the main sellers of surplus quota 

and therefore, in order to trade, Ukraine developed and implemented The Green Investment 

Scheme. The Green Investment Scheme is a guarantee of proper use of funds for greening of air 

pollution sources, received from the sale of surplus quota, and, at the same time, additional 

means to stabilize concentration of greenhouse gases in the atmosphere. 

Key words: UN Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, cap-and-trade for 

greenhouse gases emissions, the Green Investment Scheme, the Assigned Amount Units. 

Виклад основного матеріалу. Україна як сторона Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату 
та Кіотського протоколу до неї на період з 2008-го по 2012 р. взяла на себе кількісні зобов’язання на 
викиди парникових газів (далі – ПГ), а саме не перевищувати викиди в атмосферу на тому рівні, 
який існував у 1990-х роках. Щоб досягти поставлених цілей зі скорочення ПГ, на державному рівні 
вжито низку організаційно-правових та нормативних заходів, необхідних для імплементації 
Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату (далі – РК) та Кіотського протоколу до неї (далі – 
Кіотський протокол).  

Міжнародне співтовариство зазначає, що стабілізація концентрації ПГ в атмосфері залежить 
від здійснення на національному рівні державами ефективної політики боротьби зі зміною клімату. 
Саме тому для додаткового економічного стимулювання держав у досягненні цілей обраної 
політики зі зменшення викидів парникових газів розробили та прийняли в Кіотському протоколі 
міжнародні механізми, а саме: механізм чистого розвитку, механізм спільне впровадження та 
механізм торгівлі квотами на викиди парникових газів.  

Україна є країною з перехідною економікою і відповідно до Кіотського протоколу має право 
реалізовувати два міжнародні механізми, а саме: механізм спільне впровадження та механізм 
торгівлі квотами на викиди парникових газів. Найбільш привабливим для України, на нашу думку, є 
механізм торгівлі квотами на викиди парникових газів, оскільки в 90-х роках відбувся значний спад 
в економіці, зменшилися обсяги промислової діяльності і наша держава отримала певний надлишок 
квот на викиди ПГ. Цей надлишок вимірюється в Одиницях установленої кількості (далі – ОУК) та 
може бути проданий у межах міжнародного механізму торгівлі квотами на викиди парникових газів. 

Науковець Петра Ліа Ленкос у своїй статті говорить про те, що торгівля квотами на викиди 
парникових газів є інноваційним гнучким механізмом Кіотського протоколу, гнучкість якого 
виявляється в можливості учасників досягти бажаного скорочення викидів ПГ більш економічним 
шляхом. Країни – сторони РК та Кіотського протоколу – можуть отримати певний надлишок квот на 
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викиди ПГ лише за умови вжиття на національному рівні заходів зі скорочення кількості викидів ПГ 
та перевиконання взятих на себе кількісних зобов’язань за Кіотським протоколом. Ринкова ціна 
таких надлишкових квот буде визначатися в залежності від кількості наявних на ринку ОУК з 
урахуванням граничної вартості скорочення викидів у всіх учасників ринку. На думку автора, квота 
на викиди парникових газів є економічним активом, який продається на ринку як право на 
забруднення1.  

Правовою основою реалізації механізму торгівлі квотами на викиди ПГ є РК, Кіотський 
протокол та документи, прийняті в рамках інституційних утворень РК та Кіотського протоколу. Так, 
на сесії вищого інституційного утворення – Конференції Сторін 2001 р. прийнято Маракешські 
домовленості, в яких визначили основні міжнародні умови для держав із застосування механізмів 
Кіотського проколу. Зокрема, до умов застосування механізму торгівлі квотами на викиди 
парникових газів належать: 

- ратифікація РК та Кіотського проколу; 
- розрахунок і реєстрація встановленої квоти (дозволу) на викиди парникових газів відповідно 

до розроблених правил нарадчого інституційного утворення – Наради Сторін; 
- створення національної системи оцінки антропогенних викидів парникових газів; 
- розробка та ведення національного реєстру антропогенних викидів парникових газів; 
- щорічне надання національних повідомлення з питань зміни клімату2. 
При цьому кожна держава на національному рівні приймає правові норми, які конкретизують 

реалізацію міжнародних механізмів та врегульовують порядок цільового використання коштів, 
отриманих від продажу ОУК. Такі національні норми повинні враховувати чотири аспекти 
міжнародної торгівлі квотами на викиди ПГ, а саме (1) право на викиди (2) визначених ПГ (3) певної 
кількості (4) протягом установленого періоду часу. Тобто держава може стати учасником ринку 
міжнародної торгівлі квотами після дотримання умов, прийнятих уповноваженими інституційними 
утвореннями РК та Кіотського протоколу. Такі інституційні утворення надають право продажу 
надлишкових ОУК з урахуванням того, що держава виконала свої кількісні зобов’язання зі 
скорочення шести парникових газів Кіотського протоколу в період з 2008-го по 2012 р.3 

Так, в Україні з прийняттям 18 серпня 2005 р. Національного плану заходів реалізації 
положень Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну 
клімату розпочався процес розробки національної політики боротьби зі зміною клімату. 2006 р. 
Уряд України запропонував фахівцям Світовому банку надати рекомендації щодо можливих 
варіантів здійснення в Україні міжнародної торгівлі квотами на викиди ПГ. З цього приводу 
Світовий банк у своєму звіті рекомендував створити та впровадити Схему Зелених Інвестицій (далі 
– СЗІ), яка визначатиме порядок цільового використання коштів, отриманих від продажу ОУК, на 
обрані сторонами стратегічні проекти зі скорочення обсягу викидів ПГ4. 

Врахувавши пропозиції звіту Світового банку, Кабінет Міністрів України, як вищий орган 
виконавчої влади, розробив організаційно-правову базу здійснення міжнародної торгівлі квотами на 
викиди ПГ – Схему Зелених Інвестицій.  

Так, 22 лютого 2008 р. прийнято Постанову Кабінету Міністрів України № 221 «Про 
затвердження порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) 
інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і 

                                                      
1 Lancos, Petra Lea (2008). Flexibility and Legitimacy - The Emissions Trading System Under the Kyoto Protocol. 
German Law Journal, vol. 09, no. 11, 1637-1638. 
<http://www.germanlawjournal.com/index.php?pageID=11&artID=1035> (2015, травень, 05). 
2 The Marrakesh Accords, Decision 2/CP.7 (10 November 2001) FCCC/CP/2001/13/Add.1. UNFCCC official site. 
<http://unfccc.int/documentation/decisions/items/3597.php?dec=j&such=j&volltext=+%2FCP&anf=240&sorted=&dir
c=&anf=240&seite=7#beg> (2015, травень, 05). 
3 Weber, Rolf H. (2008). Emissions Trading. Unternehmen – Transaktion – Recht, Liber Amicorum für Rolf Watter, 
Zürich/St. Gallen, 480. 
<https://www.bratschilaw.ch/en/publications.html?type=555&tx_flbwb_flbwblightbox%5Bdocument%5D=195&tx_fl
bwb_flbwblightbox%5Baction%5D=lightbox&tx_flbwb_flbwblightbox%5Bcontroller%5D=Lightbox> (2015, 
травень, 05). 
4 Світовий Банк (2006). Звіт №: 37949. Україна. Варіанти створення схеми зелених інвестицій відповідно до 
Кіотського протоколу. Climate Focus official site. 
<http://www.climatefocus.com/documents/files/options_for_a_green_investment_scheme_for_ukraine_2006.pdf> 
(2015, травень, 05). 
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виконання зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату» 
(далі – Постанова № 221). Постанова № 221 закріпила умови взаємодії центральних органів 
виконавчої влади і заявників проектів цільових екологічних інвестицій з питань відбору та реалізації 
проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій (далі – проекти)1. Схематично процес реалізації 
проектів СЗІ відображено на рис. 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Процес реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за СЗІ України 
Джерело: дослідження автора 
 
На сьогоднішній день з Україною підписано дві міжнародні угоди купівлі-продажу Одиниць 

(частин) установленої кількості. Кабінет Міністрів України видав Розпорядження «Про укладення 
договору між Національним агентством екологічних інвестицій України та Організацією з розробки 
нових енергетичних та промислових технологій (Японія)» від 29 січня 2009 р. № 90-р, у якому 
зобов’язав Національне агентство екологічних інвестицій України укласти договір купівлі-продажу 
Одиниць (частин) установленої кількості з Організацією з розробки нових енергетичних та 
промислових технологій (Японія). Відповідно до укладеного договору купівлі-продажу Одиниць 
(частин) установленої кількості від 18 березня 2009 р., Україна продала 30 млн ОУК. Додатково 
2010 р. Японія придбала 14 млн ОУК. Інвестиційні кошти, отримані від продажу надлишкових ОУК, 
повинні направлятися в такі сфери проектів СЗІ2: 

- здійснення заходів з енергозбереження; 
- застосування палива, використання якого має незначний вплив на зміну клімату; 
- утилізація шахтного метану; 
- використання відновлюваних джерел енергії; 

                                                      
1 Постанова про затвердження порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і 
виконання зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату 2008 
(Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/221-
2008-%D0%BF> (2015, травень, 05). 
2 Guideline for Implementing the Green Investment Scheme (GIS) in accordance with the Memorandum between the 
Government of Japan and the Government of Ukraine on co-operation in the implementation of the UN Framework 
Convention on Climate Change and its Kyoto Protocol in accordance with Articles 6 and 17 of the Kyoto Protocol 
(signed 18 March 2009). Ministry of the Environment Government of Japan official site. 
<http://www.env.go.jp/press/files/jp/13224.pdf> (2015, травень, 05). 
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- зменшення обсягу викидів інших парникових газів, крім діоксиду вуглецю; 
- захист навколишнього природного середовища. 
Наступний договір купівлі-продажу Одиниць (частин) установленої кількості укладено 25 

листопада 2009 р. також на підставі Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про укладення 
договору купівлі-продажу одиниць (частин) установленої кількості між НАЕІ та Міністерством 
довкілля, сільськогосподарських та морських справ Іспанії» від 18 листопада 2009 р. № 1388-р. За 
цим договором Україна продала 3 млн ОУК та отримані кошти направила в такі сфери проектів СЗІ: 

- вилучення біогазу з побутових органічних відходів та його компресування до стану 
природного газу; 

- використання відновлюваних джерел енергії, у тому числі біопалива; 
- виробництво біогазу з відходів життєдіяльності тваринницьких ферм та його компресування 

до стану природного газу; 
- багатооб’єктне встановлення індивідуальних теплових пунктів1. 
Після того як уповноважені центральні органи виконавчої влади отримують кошти за 

міжнародними договорами купівлі-продажу ОУК, вони здійснюють відбір та фінансування обраних 
проектів. Відбір проектів є досить складним, оскільки окрім великої кількості документації, яка 
подається до центральних органів виконавчої влади, сам проект має відповідати загальним і 
додатковим критеріям. 

Загальні критерії відбору охоплюють такі складові: проекти не можуть суперечити цілям і 
принципам РК та Кіотського протоколу; здійснюються лише у сферах національної економіки з 
питання ресурсо- та енергозбереження, енергоефективності, відновлення лісових насаджень і 
водних ресурсів; містять інформацію про соціальні переваги від реалізації проекту (створення нових 
робочих місць); реалізуються тільки в межах міжнародного механізму торгівлі квотами на викиди 
парникових газів; попередньо погоджуються з органом місцевого самоврядування щодо можливості 
реалізації проекту на відповідній території2. 

Додаткові критерії відбору проекту, у свою чергу, деталізують обраний проект у певній сфері 
національної економіки. Заявник (підприємства, установи, організації всіх форм власності) зазначає 
рівень використання передових екологічно безпечних технологій, насамперед вітчизняних, та надає 
результат проведення попередньої оцінки рівня скорочення викидів, або збільшення поглинання 
парникових газів, або скорочення викидів і скидів забруднюючих речовин (у залежності від 
спрямованості проекту). Окрім того, розраховує фінансові показники проекту, які враховують його 
окупність та можливість широкого застосування. Також усі проекти мають відповідати порядку 
реалізації проекту СЗІ та кінцевий строк їх здійснення мав сплинути 2012 р., при цьому життєвий 
цикл таких проектів може перевищувати зазначений строк3.  

З урахуванням вище зазначених критеріїв, заявник готує пакет документів проекту, надає в 
залежності від обраної сфери проекту дозволи та/або ліцензії та подає його на розгляд і 
затвердження в Міністерство екології та природних ресурсів України. Схематично відбір та 
затвердження проекту відображено на рис. 2. 

Після затвердження проекту уповноважений центральний орган виконавчої влади здійснює 
його фінансування відповідно до прийнятого плану заходів. Порядок фінансування визначено в 

                                                      
1 Державне агентство екологічних інвестицій України. Процес відбору проекту та розподілу коштів за 
Договором купівлі-продажу ОУК між Україною та Іспанією. Офіційний Сайт Державного агентства 
екологічних інвестицій України. 
<https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCYQFjAB
&url=http%3A%2F%2Fwww.seia.gov.ua%2Fseia%2Fcontrol%2Fmain%2Fuk%2Fpublish%2Farticle%2F634029&ei
=usNJVajJJYyt7AaizYCQBQ&usg=AFQjCNEBRP-
BtGdJuNqSNDHxHxpJMnVNvA&sig2=Tk0mYFdE8xxOCJTR4dIdiA&bvm=bv.92291466,d.ZGU> (2015, травень, 
05). 
2 Порядок розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій 
щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського 
протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ч. 4 (2008) (Кабінет Міністрів України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/221-2008-%D0%BF> (2015, травень, 05). 
3 Порядок розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій 
щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського 
протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ч. 4 (2008) (Кабінет Міністрів України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/221-2008-%D0%BF> (2015, травень, 05). 
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Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, 
передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів 
викидів (збільшення абсорбції) парникових газів» від 23 березня 2011 р. № 348 (далі – Постанова № 
348). При цьому зазначено, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним за 
реалізацію бюджетної програми КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на 
зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення 
приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань 
зміни клімату» є Міністерство екології та природних ресурсів України. Одержувачами бюджетних 
коштів є юридичні та фізичні особи, які здійснюють реалізацію проектів цільових екологічних 
(зелених) інвестицій та заходи щодо виконання Кіотського протоколу1. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис. 2. Відбір та затвердження проекту СЗІ в Україні 
Джерело: дослідження автора 
 
Окрім того, процедура проведення закупівлі товарів, робіт і обрання виконавців послуг 

проектів відбувається на основі Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових 
екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням 
зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, 
отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до 
деяких постанов Кабінету Міністрів України» від 16 липня 2012 р. № 672 (далі – Постанова № 672). 
Така процедура здійснюється на конкурсній основі через комісію, склад якої затверджується 
рішенням замовника (до 2014 р. замовником виступав ДАЕІ) та яка складається не менш як з п’яти 
осіб. 

Спочатку замовник оприлюднює оголошення про проведення конкурсу на своєму веб-порталі 
не раніше ніж за 10 календарних днів до кінцевої дати подання учасниками своїх пропозицій. 
Пропозиція конкурсного відбору подається в запечатаному конверті в письмовій формі за підписом 
уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою з 

                                                      
1 Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на 
зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів ч. 2 (2011). (Кабінет Міністрів України). 
Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/348-2011-%D0%BF> (2015, 
травень, 05). 
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позначенням кількості сторінок цифрами і словами. Окрім того, вона має містити фінансово-
господарську інформацію про юридичну особу, копію установчих документів, проект договору про 
закупівлю з істотними умовами та договір про забезпечення конкурсної пропозиції. Переможець 
конкурсу визначається з урахуванням таких критеріїв, як: ціна пропозиції, строк виконання, умови 
розрахунку та якість виконання робіт і надання послуг. Результатом проведення конкурсу є 
протокол, у якому зазначається дата, час і місце проведення конкурсу; персональні данні членів 
комісії; назва об’єкта конкурсу; найменування учасників та оцінка їх пропозиції конкурсного 
відбору. У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію, яку визнали найбільш 
вигідною за результатами оцінки1. 

Наприкінці з переможцем, пропозицію конкурсного відбору якого було акцептовано, 
замовник укладає договір про закупівлю в письмовій формі відповідно до положень Цивільного та 
Господарського кодексів України та з урахуванням вимог конкурсної документації і умов 
акцептованої пропозиції конкурсу. 

Поміж тим проведення конкурсного відбору, визначеного в Постанові № 672, з 2012 р. 
здійснювалося через засноване ДАЕІ Державне підприємство «Держекоінвест» (далі – ДП 
«Держекоінвест»). У межах переданих повноважень ДП «Держекоінвест» виконувало такі функції: 

- забезпечення здійснення процедури закупівель товарів, робіт і послуг у рамках здійснення 
заходів по проектах цільових екологічних інвестицій відповідно до норм чинного законодавства; 

- укладання договорів на закупівлю робіт, надання послуг, отримання товарів за державні 
кошти; 

- приймання товарів, робіт і послуг за відповідними актами приймання-передачі; 
- ведення обліку поставлених товарів, виконання робіт і надання послуг та здійснення 

контролю за витрачанням кошторисного ліміту; 
- здійснення у встановленому порядку оплати поставлених товарів, виконаних робіт і наданих 

послуг та контроль за витрачанням кошторисного ліміту. 
Тобто фактично ДП «Держекоінвест» виконував функцію замовника та здійснював 

розрахунок бюджетними коштами з комерційними організаціями-підрядниками. 
2014 р. на офіційному сайті Державної фінансової інспекції України опубліковано звіт про 

реалізацію проектів цільових (екологічних) зелених інвестицій ДП «Держекоінвест», у якому 
виявили низку порушень і недоліків та засвідчили непрозорість механізму реалізації таких проектів.  

Так, зокрема, проведення ремонтних робіт у сфері будівництва здійснювалося з порушенням 
норм чинного законодавства, що призвело до завищення фактичного обсягу виконаних робіт та, як 
наслідок, зайвого витрачання коштів на загальну суму близько 8,5 млн гривень. До того ж у 
результаті проведення ремонтних робіт окремі об’єкти соціальної сфери непридатні для 
використання, а на їх відновлення необхідні додаткові фінансові ресурси2.  

Крім того, ревізією встановлені факти прихованого кредитування комерційних структур, 
якими не виконано протягом 3-місячного терміну значного обсягу робіт та, відповідно, не освоєно в 
повному обсязі наданих їм з бюджету авансових платежів на суму 92 млн грн, наприкінці 2012 р. їх 
було повернуто до ДП «Держекоінвест» як невикористані. Однак ДП «Держекоінвест» не 
пред’являв позовів щодо стягнення штрафних санкцій за невиконання умов договорів до суб’єктів 
господарювання, через що втратив можливість стягнення коштів на загальну суму понад 5 млн 

                                                      
1 Порядок проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових 
екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань 
сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу 
частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України 2012 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/672-2012-п> (2015, травень, 05). 
2 Звіт про результати роботи органів Державної фінансової інспекції за 2013 рік. 3.8.2. Про реалізацію 
проектів цільових (екологічних) зелених інвестицій ДП «Держекоінвест» ч. 5 (23 січня 2014). (Державна 
фінансова інспекція України). Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України. 
<http://195.78.68.73/kru/uk/publish/article/102120;jsessionid=78007F9C76A42BC2139F4858B54D3621.app2> 
(2015, травень, 05). 
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гривень1.  
Також делегування «Держекоінвестагентством» повноважень щодо виконання функцій 

замовника на ДП «Держекоінвест» призвело до зайвого витрачання 11 млн грн бюджетних коштів. 
При цьому ДП «Держекоінвест» на момент унесення його до мережі одержувачів бюджетних 
коштів не відповідав критеріям одержувача бюджетних коштів у частині відсутності досвіду роботи 
та наявності виробничого потенціалу2. 

Підводячи підсумки, можна констатувати, що існування Схеми Зелених Інвестицій в Україні 
мало би забезпечити прозоре використання коштів, отриманих від міжнародних договорів купівлі-
продажу Одиниць (частин) установленої кількості. Крім того, обрані проекти повинні були б 
полегшити економічне навантаження на взяті Україною зобов’язання з впровадження заходів зі 
зменшення викидів парникових газів. Але, на жаль, велика кількість проектів не була реалізована у 
визначені сторонами терміни, більше того, завершення деяких проектів перебуває під загрозою 
зриву. На нашу думку, реалізації проектів СЗІ завадило декілька факторів: 

- недосконалість національного законодавства щодо відкритості проведення процедури 
закупівель товарів, робіт і послуг у рамках здійснення заходів по проектах цільових екологічних 
інвестицій; 

- неефективна робота посадових осіб уповноважених центральних органів виконавчої влади у 
сфері контролю якості виконання робіт з реалізації проектів; 

- відсутня повна інформація про відібрані проекти, їх стадія реалізації, а також прогнозовані 
обсяги зменшення викидів ПГ; 

- обмежений доступ осіб до інформації щодо стану виконання проектів та витрачання 
бюджетних коштів.  

Саме тому ми вважаємо, що необхідно провести комплексну реформу у сфері реалізації 
проектів СЗІ. Було б доцільно запровадити відкриту для громадськості процедуру відібрання 
проектів, їх фінансування та щоквартальне звітування виконавців і уповноважених центральних 
органів виконавчої влади про стадії і якість реалізації проектів. 
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THE ROLE OF UKRAINIAN THINK TANKS  
IN SHAPING OF PUBLIC OPINION ON THE EUROPEAN 
INTEGRATION (ON THE EXAMPLE OF RAZUMKOV 
CENTRE AND GORSHENIN INSTITUTE) 

In this article the author has explored the role of Ukrainian think tanks, notably the Razumkov 

Center and Gorshenin Institute, in the formation of consolidated public opinion on European 

integration policy of Ukraine. In particular, it was analyzed the period of 2007-2013, when these 

analytical structures were carried out the informational and awareness raising support towards 

the problem of European integration. Following this, the author further made an analytical 

research of numerous forums, round tables, expert and public opinion polls, annual programs 

and monitoring conducted by the think tanks’ experts. 

As the result it is concluded that during the analyzed period the consolidated and reasonable 

solution and valuable foreign strategy were not adopted, moreover the European integration 

process has not received an analytical and information support of Ukrainian think tanks. Because 

of the fact that the general procedure and discussion of Ukrainian European policy were 

controversial and conducted "behind the scenes" the consolidated public opinion was not 

formed as the Ukrainian citizens did not obtain complete, accurate and unambiguous 

information about this actual problem. 

Key words: public opinion, think tanks, foreign policy, international relations, information 

influence. 

Introduction 
A clear and unambiguous, consistent and pragmatic foreign policy has not been formed at the present 

stage of historical development of Ukraine which is explained by the difficulty for the ruling elite, expert 
groups and individuals to carry out a basic and civilizational choice between the integration with the 
European Union or Russian Federation. It is clear that a long-term geopolitical balance between East and 
West is not advantageous, pragmatic and rational strategy of Ukrainian foreign policy. It increases 
indefinite, entropy, and turbulent position of Ukraine in the modern system of international relations.  

It should be stressed that selection and implementation of state foreign policy in modern conditions 
of informational development should receive appropriate support of citizens who should not stay in an 
informational vacuum, being apolitical, atomized and controversial in their political views. Unfortunately, 
Ukrainian public, which suffers from permanent influence of political manipulations, could not consolidate 
in exercising their own political choice until the November 2013.  

It follows that the one of the central political problem of Ukraine is the mental choice of European 
integration as the main foreign policy strategy. However, on this issue, there is no univalent position of the 
leading ruling elite and the problem of their inability to combine Ukrainian society, scattered by 
ideological, mental and even socioeconomic status under the aegis of the only national idea and the 
uniqueness of reality perception. Thus, Ukrainian citizens, who naturally should be constituent of the state, 
are often left outside the real political life of the country.   

Based on the foregoing, there is a problem of systemic, coherent and unambiguous informational 
policy that needs to be implemented by the triad: state authorities, media, informational and analytical 
centers. These institutions are required to compile and disseminate informational and analytical data, 
available to the citizens of the country, providing knowledge and awareness of recent political processes in 
Ukraine. Following this, the purpose of this article is to conduct a complex content analysis of information 
materials of Ukrainian think tanks and to explore their role in formation of public opinion on the European 
integration strategy of Ukraine. It should be noted that Ukraine has influential analytical expertise centers, 
in particular Razumkov Centre, Ukrainian Institute for Public policy, Foreign policy Research Institute and 
Gorshenin Institute that have been working on the issue of Ukraine’s choice of the European integration for 
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a long time, notably from 2007 and till nowadays. Hence, the period of time from 2007 until 2013 is the 
chronological framework for this study.  

Material and methods 
In this article the author has made an analysis of the informational material presented by two main 

Ukrainian think tanks on the problem of EU integration of Ukraine. For instance, one of the key 
informational and analytical structures, which conduct a thorough analytical and consultative support of 
European integration, is Razumkov Centre (a leading Ukrainian analytical non-governmental structure of 
public policy research). The Centre has released numerous analytical data entered the scientific magazine 
"National Security and Defense" and also has presented the results of the round tables, polls and expert 
opinions which are the information source of this research. 

Another important analytical structure in the context of this article is an independent non-profit 
analytical research center, focused on the study of social and political processes in Ukraine and in the world 
– Institute of management named after Gorshenin, which is also engaged in informational and analytical 
support of European vector of Ukraine's foreign policy. Notably, the leading informational and analytical 
data of the Institute that has been analyzed by the author of this article are: annual programs, projects and 
research, analytical articles, expert forums and publication "Gorshenin weekly". These footage forms 
analytical and informational platform, accessible to Ukrainian through the Institute's website. Thus, the 
leading search method used by the author of this article is a content analysis of the aforementioned 
information material that have made an important influence on the formation of certain public opinion on 
the EU integration strategy of Ukraine.  

Analytical support of European vector of Ukraine's foreign policy (during 2007-2009) 
It should be noted that the experts of such analytical structures (Razumkov Centre and Gorshenin 

Institute) have been actively engaged into informational support and monitoring of the European integration 
process since 2007. For example, on the eve of 2007 Razumkov Centre conducted a systematic monitoring 
of implementation results of the Ukraine-EU plan (2005-2007), according to which Ukraine declared EU 
integration as foreign policy priority. The results of researches, which included analysis of the action plan 
implementation, positions of the authorities on the prospects of cooperation with the EU and analysis of 
public opinion in the context of European integration of Ukraine, are contained in the magazine "National 
Security and Defense". Basing on the experts research, conducted by the Center, it is possible to come to 
conclusion that positive expectations and predictions of EU integration process were dominated in 2007, 
namely most of the leading Ukrainian experts (62% of respondents), for example M. Pashkov, I. 
Burakovskyy, O. Dergachov, considered the integration process with the EU as a priority of foreign policy 
and united national idea of Ukraine. Furthermore, there was no-doubt among the experts about the 
possibility of Ukraine in the future to acquire the status of EU associate member. Despite that, the 
Razumkov Centre stressed the unsatisfactory level of transparency, realism, consistency and sensibility of 
the European integration policy and clarity of this foreign policy vector to the citizens of Ukraine1. 

The Gorshenin Institute experts led by K. Bondarenko conducted a study of mental foundations of 
Ukrainian identity relative to western or eastern thinking systems and came to the disturbing conclusion in 
2007. Having analyzed the analytical data, the results of round tables and expert interviews like "The only 
vector of Ukraine" it is necessary to identify the following key political views of Ukrainian citizens on the 
European integration processes in 2007:  

1) the stereotypies of ideological political positions of Ukrainians towards the EU and NATO;  
2) ambiguity in the choice between East and West, related to the mentality schism of Ukraine; 
3) the prevalence desire of neutrality and balance between East and West.  
Similar conclusions were also reached by experts of Razumkov Centre, which showed that public 

opinion regarding to European integration has distinct regional specificity. Besides, the majority of citizens 
have expressed doubt to the ability of Ukrainian authorities to live and manage country under European 
rules and standards and 51% of respondents agreed with the thesis that "nobody in Europe expects Ukraine 
to become a part of the European Union"2. 

According to sociological research program of Gorshenin Institute "Mental foundations of choice", 
which became a comprehensive assessment of the degree of awareness and character of thought movement 

                                                      
1 Виконання плану дій Україна-ЄС: оцінки експертів. (2007). Національна безпека і оборона. Центр Разумкова, 
2 (86), 21. 
2 Громадяни України про європейську інтеграцію. (2007). Національна безпека і оборона. Центр Разумкова, 2 
(86), 32. 
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regarding the European integration of Ukraine, experts have come to the following conclusions: Ukrainians 
are unwilling to integrate into transnational structures of the West or East, and Russia continues to be 
regarded as the closest political and economic partner of Ukraine; citizens are afraid and strive for avoiding 
state split. Thus, Ukrainian public until recently remained skeptical about the possibilities and prospects of 
Ukraine's European integration. 

Therefore, in order to ensure public consensus on European integration foreign policy in 2008, 
Razumkov Centre conducted an extremely important research of informational providing of country 
European integration process. As it was noted in the "National Security and Defense", despite of the fact 
that the programs projects of informing the citizens on the European integration for 2008-2011 were 
implemented, Ukrainian public opinion was spontaneous, unconsolidated and contradictory on European 
integration vector. Notably, A. Hrytsenko argued that "the governmental agencies are not concerned about 
informational provision of the European integration"1. Hence, Razumkov Centre in the result of carrying 
out round table with R. Bohatyrova, A. Hrytsenko, V. Ohryzko and B. Tarasiuk concluded that there is little 
state information for citizens through the media, free phone help-lines, Internet sites at portals of public 
authorities in Ukraine. However, in spite of the controversial trends, researches showed that as in February, 
2008, over 21% of respondents changed their attitude towards the EU for the better during 2007-20082. 

However, summarizing the results of the program "Country project" of Gorshenin Institute in 2008, 
aimed to analyze Ukrainian foreign political potential, based on the worldview and ideological foundations 
of Ukrainian society, it is necessary to emphasize the following dominant ideas of Ukrainian social and 
political space: 5-6 years ago Ukrainians have remained uncertain about the vector of foreign policy 
orientation between Russia and the EU, choosing the position of state neutrality (45%). However, there was 
number decrease of respondents who linked the future of Ukraine with Russia and as a result of that, 40% 
of respondents’ advocated Ukraine’s integration into the EU in 2008.  

Despite of the gradual improvements according to the polls of Razumkov Centre, citizens are poorly 
informed about European integration vector of Ukrainian policy. There is an acute shortage of objective and 
complete information about the prospects and consequences of cooperation between Ukraine and the EU in 
the society, for instance the vast majority (81%)3.  

Analytical support of European vector of Ukraine's foreign policy (during 2010-2011) 
In 2010, to the surprise of most analysts, political scientists and ordinary Ukrainians, the new 

President of Ukraine V. Yanukovych stressed on the priority of the European foreign policy vector. The 
real possibility of Ukraine to sign the Association agreement with the EU became on the agenda. Such 
statements, of course, caused extremely controversial discussion in expert circles. In 2010, Razumkov 
Centre and Gorshenin Institute have been working successfully on the informational and analytical support 
of our country European choice. Content-analysis of the forums, round table discussions and analytical data 
of these structures has showed the following key-messages and problems of the EU and Ukraine relations: 

- the experts’ fears (P. Koval, V. Filipchuk, A. Yermolov) about Ukraine’s failure to fulfill all the 
requirements of the EU4; 

- weakness of political consensus around the European choice because of the "political turbulence" in 
Ukraine5; 

- expectations (A. Haran, O. Rybachuk) of improvements in relations between Ukraine and the EU; 
- the agenda of Ukraine's foreign policy – promotion towards European integration, which was 

accompanied by an urgent need to establish stable foreign policy of Ukraine6;  
                                                      

1 Гриценко, А. (2008). Шлях до ЄС та НАТО: здобутки, проблеми та перспективи інформаційного 
забезпечення. Національна безпека і оборона. Центр Разумкова, 1 (95), 31-32. 
2 Державна інформаційна політика у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції: оцінка експертів. 
(2008). Національна безпека і оборона. Центр Разумкова, 1 (95), 22. 
3 Громадяни України про європейську інтеграцію (2007). Національна безпека і оборона. Центр Разумкова, 2 
(86), 35. 
4 Ермолаев, А., Коваль, П., Филпчук, В. (2010, ноябрь 25). Эксперты об итогах саммита ЕС-Украина). 
Официальный сайт Института Горшенина. 
<http://institute.gorshenin.ua/news/102_eksperti_ob_itogah_sammita.html>. 
5 Чалий, В. (2010). Пріоритети зовнішньої політики. Національна безпека і оборона. Центр Разумкова, 2 (113), 
16.  
6 Экспертный круглый стол на тему: Россия, Украина-ЕС: перспективы взаимоотношений. (2011, февраль 19). 
Официальный сайт Института Горшенина. 
<http://institute.gorshenin.ua/news/192_rossiyaukrainaes_perspektivi.html>. 
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- the priority of Free Trade zone with the EU on affiliation to the Customs Union of Russia, notably 
I. Zhdanov emphasis on the lack of good prospects for Ukraine for admission to the Customs Union1.    

However, opinion polls of Razumkov Centre, conducted in 2010, showed that despite of the increase 
of citizens’ interest in 5 years (59.9%) to obtain information about the cooperation between the EU and 
Ukraine, the majority of respondents did not feel themselves as Europeans and belonging to the culture and 
history of the European community (63%)2. The instability of European integration positions of citizens 
was strengthened by opaque and ambiguous state informational policy (64% of respondents).  

Thus, informational and analytical data analysis of Gorshenin Institute and Razumkov Centre in 
2007-2011 showed that Ukrainians remained vague on the issue of European integration foreign policy 
course, due to the dominance of Soviet stereotypes on the eastern Ukraine, in the light of which the 
"western" countries are considered as a source of potential aggression and danger. On the other hand, 47% 
of respondents expressed a positive attitude towards signing the EU Association on the background of crisis 
of relations with Russia3.  

There has also been a growing awareness and consolidation of public opinion on the issue of 
European integration during the 2011. For example, Gorshenin Institute popularized and discussed the 
following items, ideas and problems: 

- the necessity to develop the own format of cooperation with the EU, the lack of understanding 
between the parties within the framework of the Eastern partnership4; 

- Russia remains the leading economic partner of Ukraine5; 
- the priority of European policy vector, forming Free Trade zone with the EU to acquire the status of 

an associate member in accordance with the polls of V. Chalyi and I. Zhdanov6; 
- Ukraine cannot become the part of the Eurasian Union as Ukraine belongs to the European mental 

and cultural space according to O. Voloshyn7; 
- the prospects ambiguity of relations between Ukraine and Russia in the case of the free trade zone 

forming with the EU8.  
Analytical support of European vector of Ukraine’s foreign policy (during 2012-2013) 
The 2012-2013 became the culmination years of the European integration debates among Ukrainian 

leaders, leading analysts and the general public. The problem of the European integration choice was 
actively explored by the Razumkov Centre experts, who has dedicated the magazine’s issue № 4-5 
"National Security and Defense" to the problems of EU-Ukraine-Russia relations. The central question of 
the issue was the contradiction and complexity of relations between Kyiv, Brussels and Moscow, connected 
with a high level of confidence crisis and conflicts of interests. 

Having analyzed the round table with O. Bilorus, V. Lytvyn, B. Tarasiuk, I. Sharov conducted by 
Razumkov Centre it is concluded that the experts discussion was concentrated on the following problems: 
low efficiency level of V. Yanukovych's policy on the European integration; the importance of maintaining 

                                                      
1 Жданов, І. (2010). Лише реальні реформи і впровадження європейських стандартів наблизять Україну до 
Європи. Національна безпека і оборона. Центр Разумкова, 2 (113), 2. 
2 Зовнішня політика України очима громадян (2010). Національна безпека і оборона. Центр Разумкова, 2 (113), 
40. 
3 Социологический опрос: внешнеполитические приоритеты Украины (2010, февраль 24). Официальный сайт 
Института Горшенина. <http://institute.gorshenin.ua/researches/16_vneshnepoliticheskie_prioriteti.html>. 
4 Рыбачук, О., Тарасюк, В., Волошин, О. (2011, март 14). Экспертный опрос о сотрудничестве между Украиной 
и ЕС). Официальный сайт Института Горшенина. 
<http://institute.gorshenin.ua/news/217_ukraina_zasluzhivaet_osobogo_formata.html>. 
5 Лещенко, А. (2011, март 18). Реальный сектор экономики настроен на углубление сотрудничества с Россией). 
Официальный сайт Института Горшенина. 
<http://institute.gorshenin.ua/news/232_realniy_sektor_ekonomiki_nastroen.html>. 
6 Экспертный опрос: что для Украины выгоднее – создание ЗСТ с ЕС или вхождение в ТС с РФ (2011, апрель 
12). Официальный сайт Института Горшенина. 
<http://institute.gorshenin.ua/news/287_rf_stremitsya_vozrodit_rossiyskuyu.html>. 
7 Экспертный круглый стол на тему: Станет ли Украина частью Евразийского союза. (2011, март 19). 
Официальный сайт Института Горшенина. <http://institute.gorshenin.ua/news/644_ukraina_ ne_mozhet_ 
bit_evroaziatskoy.html>. 
8 Круглый стол на тему: Украино-российские отношения: ближайшая перспектива. (2011, декабрь 8). 
Официальный сайт Института Горшенина. <http://institute.gorshenin.ua/news/623_otnosheniya_ 
ukraini_i_rossii_izmenyatsya.html>. 
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the partnership relations with Russia as a part of implementing the successful policy of European 
integration; inadmissibility of deepening "pro-Russian part" of Ukraine's foreign policy; danger of the 
division of Ukraine; inability of foreign policy balancing between East and West. What is equally important 
– the expert poll showed that 82% of Ukrainian experts advocate the necessity to move towards the EU in 
2013. Similar attitudes and concerns were expressed by Gorshenin Institute experts in the framework of the 
program "Ukrainian prospects of European integration", which showed: 83% of those surveyed experts 
believed that Ukraine will not be able in the next 2-3 years to move from multi-vector foreign policy to the 
one-way vector, choosing the direction of European integration of foreign policy as leading. In addition to 
that, the content-analysis of analytical data has demonstrated that the central problems and issues 
dominated in the ruling, expert and public opinion on the European vector of foreign policy for 2012-2013, 
were:   

1. The economic problem, especially the energy security of Ukraine and the potential conflicts 
between Ukraine and the EU1.  

2. According to O. Leshchenko there was a strong political relations conflict with the EU and 
Russia2. 

3. The crisis of confidence between Ukraine and the EU and the improbability of the 
Association signing with the EU according to V. Chalyi3. 

Besides, several expert forums, conducted by Gorshenin Institute in 2013 played central role in 
shaping of public opinion on the European integration issues. For example, leading Ukrainian and foreign 
politicians, experts have tried to analyze and predict the foreign agenda for Ukraine for 2013 in the process 
of realization of such projects as "Ukraine-2013. International relations"; "Ukraine-2013. Agenda"; 
"Ukraine-2013. The political outlook". However, there were unconsolidated views and opinions towards the 
issues of European integration, summarizing them we can admit that the only united opinion on this matter 
has not been made. 

Consequently, it is possible to affirm that the decentralization of public opinion on the European 
vector has been noticeable during 2012-2013 which led to Ukraine’s mental split of Ukrainian society. For 
instance, 40% of respondents advocated the fact that relations with the EU should be a priority for Ukraine, 
while relations with Russia were supported by 35% in February, 20124. Therefore, in order to consolidate 
public opinion, Razumkov Centre, supported by the International foundation "Renaissance", published the 
booklet untitled "Ukraine: time of choice" aimed to inform the average citizen about possible geopolitical 
steps of Ukraine, including the signing of the Association Agreement with the EU or joining the Customs 
Union ruled by Russia. The booklet contained not only clear, consistent and accessible information on the 
advantages and disadvantages of Ukraine's movement certain direction, but also reflected the results of the 
expert focus groups, opinion polls. The main purpose of this project was to inform citizens for overcoming 
stereotypes, myths and clichés that impeded unbiased, reasonable and unambiguous geopolitical choice of 
Ukrainian citizens. 

Conclusion 
Summing up, it should be noted that although the informational and analytical activities of 

Razumkov Center and Gorshenin Institute were directed to shift of public opinion, search of values and 
positions compromise, most discussions, analytical and expert assessments were ambiguous in nature and 
were difficult for understanding of contemporary international agenda for Ukraine. 

Thus, despite of the rather lively experts’ discussion of European integration vector of Ukraine’s 
foreign policy, reinforced by the possibility of Ukraine’s signing the Association agreement at summit in 
Vilnius in November, 28-29, 2013, Ukraine has not developed as a full subject of international relations and 

                                                      
1 Северин, А. (2012, март 19). Комментарий касаемо парафирования Договора об ассоциации и Зоны 
свободной торговли с ЕС). Официальный сайт Института Горшенина. <http://institute.gorshenin.ua/ 
news/743_chem_luchshe_otnosheniya_es_i_rossii_tem.html>. 
2 Лещенко, А. (2013, февраль 25). Кризис в отношениях с ЕС спровоцирует еще более сильный кризис в 
отношениях с РФ). Официальный сайт Института Горшенина. 
<http://institute.gorshenin.ua/news/976_krizis_v_otnosheniyah_s_es_sprovotsiruet.html>. 
3 Круглый стол на тему: Украина и ЕС – есть ли совместное будущие.  (2012, декабрь 6). Официальный сайт 
Института Горшенина. <http://institute.gorshenin.ua/news/937_ukraina_i_es_est_li_sovmestnoe.html>. 
4 Соціологічне опитування на тему: який напрям зовнішньої політики має бути пріоритетним для України. 
Динаміка від 2002 до 2014 рр. Официальный сайт Института Горшенина. 
<http://razumkov.org.ua/ukr/poll.php?poll_id=305>. 
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political leadership has failed to establish a constructive relationship on parity with their citizens, having a 
positive effect on public opinion. Instead, informational and analytical centers have not become an effective 
instrument for analytical support of important government decisions, the source of reliable, truthful and 
unambiguous information, and the creator of consolidated public opinion. In general, the process of 
European integration debate of foreign policy has been "behind the scenes" and controversial. In this 
context, it is reasonable an opinion of the director of Kyiv Gorshenin Institute K. Bondarenko, who said 
that there is a fundamental problem for Ukraine that "we still cannot understand what government we have 
– federal or unitary, and which country we are – maritime or continental, European or Eurasian"1. 
Unfortunately, until November 2013 the idea of European integration has become a manipulative tool of 
ordinary citizens’ consciousness and public opinion defragmentation. Hence, the inconsistency of 
informational policy caused the formation of the "informational vacuum" initiated by the "mosaic" and 
fragmentary knowledge of Ukrainians, lack of the national idea, mentality and historical heterogeneity and 
as a result of that the acute crisis of Ukraine’s internal and foreign policy on the present stage. However, 
this controversial status and become changed gradually after the Revolution of Dignity – during the next 
period of the history of Ukrainian modern statehood. 
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FOREIGN EXPERIENCE OF REGULATION  
OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR FALSIFICATION  
OF EXCISE DUTY STAMPS 

The article is devoted to the comparative analysis of some thesis of criminal and legal 

characteristics of a crime provided by the article 199 of the Criminal Code of Ukraine, for 

imitation of excise duty stamps and holographic protective elements. 

During the research, the comparative study of the criminal law of Ukraine and some countries of 

the Commonwealth of Independents States and Baltic States was made. We study content of 

articles that establish criminal responsibility for falsification of excise duty stamps. General and 

specific features were revealed in analyzed criminal rules of law. 

Based on the comparative legal analysis of this crime, the author suggest a series of changes into 

national criminal legislation. Sush changes mainly grounded by analysis of qualities of this 

offence and use of positive foreign experience related to criminal responsibility for falsification 

of excise duty stamps. 

Perspective directions for improvement of Ukrainian criminal legislation were detected. 

Key words: excise duty stamps, holographic protective elements, counterfeiting, sale, storage, 

acquirement, transportation, transfer, importation into Ukraine. 

Законодавчі зміни, що стосуються кримінальної відповідальності за підробку марок акцизного 
податку і їх голографічних захисних елементів в України, активізували потребу вивчення 
кримінального законодавства інших країн з метою дослідження подібностей та розбіжностей 
законодавчих дефініцій кримінально-правової заборони підробки марок акцизного податку, що 
мають подібні витоки історичного розвитку.  

Відповідне дослідження має посприяти визначенню вектора законодавчих змін, що дозволить 
проаналізувати прорахунки і переваги кримінально-правової норми в діючій редакції. 

Кримінально-правовим питанням незаконних діянь незаконно виготовлених, одержаних чи 
підроблених марок акцизного збору та їх голографічних захисних елементів присвячувались праці: 
П. П. Андрушка, Н. О. Гуторової, О. О. Дудорова, М. І. Мельника, Є. Л. Стрельцова, І. В. Сингаїв-
ської, Т. Г. Крижанівської, В. В. Зайди та ін. 

Історично обумовлено існування низки подібностей у розвитку кримінального законодавства 
пострадянських держав, але слід відмітити існуючі особливості законодавства, що були набуті за 
роки незалежності держав, прийняття нових законів про кримінальну відповідальності з 
урахуванням реалій часу та об'єктивних вимог розвитку суспільства, інтеграційних процесів, які 
відбуваються в державах, доводять необхідність проведення порівняльно-правового аналізу, 
групуючи законодавство країн-учасниць СНД і держав Балтії. 

Підробка акцизних марок визнається протиправним і караним діянням у кримінальному 
законодавстві таких пострадянських країн, як Азербайджанська Республіка, Республіка Білорусь, 
Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Республіка Вірменія, Російська Федерація, Литовська 
Республіка, Республіка Естонія. Підхід до законодавчого визначення кримінально-правових норм, 
що встановлює заборону на виготовлення та збут підроблених акцизних марок, не тотожний, але 
відображення спільних рис суттєво відчутне. 

Переважно суспільно небезпечне діяння визначено в розділі «Злочини у сфері економічної 



ISSN 2336-5439 EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 3 2015 

 53 

діяльності». Неаналогічний підхід законодавчої архітектоніки відображається в КК РФ, 
досліджуваний злочин визначений у розділі «Злочини проти державної влади», главі 32 «Злочини 
проти порядку управління», а саме у ст. 327.1 «Виготовлення, збут підроблених акцизних марок, 
спеціальних марок відповідності або їх використання». У Пенітенціарному кодексі Естонії підробка, 
використання і випуск в обіг підакцизних марок вважаються належними до злочинів проти 
публічної довіри, а видовим об'єктом аналізованого злочину визначені суспільні відносини, що 
пов'язані з платіжними засобами, встановленням державних знаків і відміток.  

КК Вірменії містить детальний перелік злочинів, пов'язаних з акцизними марками, 
визначаючи чотири склади злочину: у ст. 208 КК Вірменії «Підробка або збут акцизних марок», 
«Відчуження акцизних марок або маркування товарів незаконно отриманими акцизними марками»; 
у ст. 210 КК Вірменії «Збут немаркованих або неперемаркованих товарів, що підлягають 
маркуванню акцизними марками»; у ст. 211 КК Вірменії «Порушення правил маркування товарів 
акцизними марками». Відповідна деталізація засвідчує про належну увагу законодавчої влади до 
визначення порядку, пов'язаного з маркуванням акцизними марками. 

У КК Киргизької Республіки, Азербайджану законодавці визначили доречним розміщувати 
кримінально-правову норму, що передбачає відповідальність за фальшування марок акцизного 
податку, наступною за статтею, що передбачає відповідальність за підроблення грошей, але не 
вдаючись до об'єднання кримінально-правової заборони підроблення відповідних предметів 
злочину1. 

Кримінальне законодавство пострадянських держав визначає предмет відповідного злочину як 
«акцизна марка». У таких країнах Балтії, як Литва і Естонія, використовується історична назва – 
акцизні «бандеролі». У Пенітенціарному кодексі Естонії в диспозиції ст. 335 визначено: «підробка 
бандеролі, знаку, наклейки, відтиску, печатки, надпечатки або спеціальної ознаки, що 
прикріплюється до предмета сплати акцизу або до їх упаковки як їх позначення, що підтверджує 
сплату акцизу»2.  

Слід зазначити, що в КК Молдови у ч. 2 ст. 250 установлена відповідальність за перевозку, 
зберігання або реалізацію товарів з маркуванням марками іншого зразку, чим установлений. Тобто 
на законодавчому рівні прямої заборони підробки марок акцизного податку не встановлено, однак 
маркування акцизних марок на товарах неіснуючого зразку тягне кримінальну відповідальність. 

Доречно звернути увагу на те, що, крім КК України, фактично з пострадянських держав лише 
в КК Вірменії передбачена відповідальність за маркування незаконно отриманими акцизними 
марками в разі, якщо загальна вартість цих товарів, за цінами визначеними продавцем, складає від 
200 тисяч драмів3. 

І лише в КК України до переліку предмета злочину, пов'язаного з фальшуванням марок 
акцизного податку, виокремлюється предмет злочину - голографічні захисні елементи марок 
акцизного податку. Річ у тім, що голографічні захисні елементи є невід'ємною частиною й одним з 
елементів захисту марок акцизного податку. Погоджуємося, що впровадження відповідних захисних 
технологій має окреме законодавче регулювання на відміну від інших захисних елементів. Однак 
відповідна законодавча практика не підтримана жодною з пострадянських держав. На наш погляд, 
зважаючи на таку особливість, відповідна деталізація видається зайвою. 

Саме в КК Узбекистану законодавець визначив можливим або навіть потрібним визначати 
кримінально-правову заборону за виготовлення, збут підроблених грошей, акцизних марок або 
цінних паперів у одній кримінально-правовій нормі4. 

Відповідне рішення було прийнято і законодавцем України, незважаючи на різнорідність 
визначених предметів злочину в одній нормі (грошові знаки, цінні папери, білети лотереї, а тепер і 
марки акцизного податку, голографічні захисні елементи). 

У кримінальному законодавстві аналізованих країн об’єктивна сторона відповідного злочину 
відображається в такій формі суспільно небезпечних діянь, як виготовлення (підроблення) та збут, 

                                                      
1 Уголовный кодекс Азербайджанской Республики. 
<www.taxes.gov.az/uploads/qanun/2011/mclleler/cinayet_mclleler_rus/pdf> (2015, травень, 10). 
2 Пенитенциарный кодекс Эстонской Республики. <www.juristaitab.ee/sites > (2015, травень, 10). 
3 Уголовный кодекс Республики Армении. <www.parliament.am/legislation.php?sel=show&AD=1349&lang=rus> 
(2015, травень, 09). 
4 Уголовный кодекс Республики Узбекистан. <www.lex.uz/pages/getact.espx?lact_ad=111457> (2015, травень, 
08). 
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часто виокремлюють використання підроблених марок акцизного податку. Вважається досить 
деталізованим перелік суспільно небезпечних діянь, які визначають чотири форми діянь об’єктивної 
сторони (це відображено в законодавствах Республіки Киргизії, Естонії, Казахстану). Поміж 
традиційних виготовлення, збуту (в Естонії – інший випуск в обіг) та використання підроблених 
марок акцизного податку в кримінальному законодавстві Республіки Киргизії четвертою формою 
діяння виокремлено зберігання відповідних предметів, у Пенітенціарному кодексі Естонії визначено 
також передачу підроблених акцизних марок, у КК Казахстані – придбання. 

Відповідно до ст. 199 КК України, найбільш чисельний перелік суспільно небезпечних діянь: 
виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну та збут 
підроблених акцизних марок. Окремі форми об’єктивної сторони злочину мають властивість 
дублювання: так, фактично неможливо уявити перевезення без зберігання, ввезення в Україну без 
одночасного зберігання та перевезення як дії, що триває в часі. Вважаємо, що відповідне 
законодавче закріплення складу злочину з альтернативними діяннями, що налічує сім суспільно 
небезпечних діянь, які вчиняються щодо марок акцизного податку, має надмірну деталізацію. 

У законодавстві РФ та Республіки Білорусь суспільно небезпечними діяннями з підробленими 
акцизними марками визначено три діяння: виготовлення з метою збуту, збут та використання. 
Однак ступінь суспільної небезпечності перелічених діянь законодавці цих держав визнають 
різними. Використання вважається більш суспільно небезпечним у порівнянні з виготовленням та 
збутом. У кримінальному законодавстві Естонії навпаки: у ст. 335 Пенітенціарного кодексу 
передбачено покарання більш суворіше за підроблення з метою використання бандеролі, знаку, 
наклейки, відтиску печатки, надпечатки або спеціальної ознаки, що прикріплюється до предметів 
сплати акцизу або до їх упаковки як їх позначення, що підтверджує сплату акцизу, ніж учинення 
таких дій, як використання, передача або випуск в обіг підроблених акцизних марок. 

Серед традиційно встановленого визначення суб’єкта цього злочину (фізична, осудна особа, 
яка досягла шістнадцятирічного віку) у Пенітенціарному кодексі Естонії за підроблення, 
використання та введення в обіг підакцизних марок суб’єктом цього злочину визнаються також і 
юридичні особи. Санкція статті за використання, передачу або введення в обіг передбачена у 
вигляді штрафу до 5 000 євро1. 

Досліджені кримінально-правові норми надають можливість зробити висновок, що 
кваліфікуючими ознаками фальшування марок акцизного податку традиційно визначають ті, що 
стосуються множинності злочинів, співучасті та кількості підроблених екземплярів. 

Найбільш великий перелік кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак такого складу 
злочину, як виготовлення, збут підроблених грошей, акцизних марок або цінних паперів, визначено 
у КК Узбекистану. Так, ст. 176 передбачає низку таких кваліфікуючих ознак: 

‒ повторно; 
‒ суспільно небезпечний рецидив; 
‒ великий розмір; 
‒ за попередньою змовою групою осіб; 
‒ особливо великий розмір; 
‒ організованою групою або в її інтересах. 
На наш погляд, не останню роль при диференціації кримінальної відповідальності за 

допомогою кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак відіграє наявність серед предметів 
злочину підроблених грошових знаків, саме для визначення відповідальності за фальшування 
останніх найчастіше беруться до уваги відповідні обставини. 

Слід констатувати, що в КК Киргизької Республіки кваліфікуючі ознаки викладені в 
основному складі злочину, без традиційного виокремлення в частинах статті, а отже, без 
законодавчого розподілу видів та розмірів покарання. Так, у ст. 199 КК Киргизької Республіки 
визначено: виготовлення підроблених акцизних марок з метою збуту, а також зберігання з метою 
збуту або збут чи використання підроблених акцизних марок у великому розмірі або групою осіб за 
попередньою змовою2. Наприклад, у ст. 198 КК Киргизької Республіки визначена відповідальність 
за виготовлення, зберігання або збут підроблених грошей чи цінних паперів, кримінально-правова 

                                                      
1 Пенитенциарный кодекс Естонской Республики. <www.juristaitab.ee/sites> (2015, травень, 10). 
2 Уголовный кодекс Киргизької Республіки. <http://on-line.advicer.kg/Document/?doc_id=30222833> (2015, 
травень, 09). 
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норма якої має у структурі декілька частин, описані з яких містять кваліфікуючі та особливо 
кваліфікуючі ознаки. А отже, таке визначення основного складу та кваліфікуючих ознак у одній 
частині кримінально-правової норми є певним винятком, ніж правилом. 

Стосовно визначення розмірів підробок існують абстрактні визначення (велика кількість, що 
передбачено у ч. 2 ст. 224 КК Литви) або ж з чіткою конкретизацією в примітці, а отже, це питання 
не буде залежати від суддівського розгляду. Така практика законодавчого уточнення існує в КК 
Вірменії та Киргизької Республіки: підробка у великому розмірі в кількості понад п’ятисот 
підроблених акцизних марок. 

Стосовно визначення покарання в санкції статті спостерігаються переважно санкції з 
альтернативними покараннями, що надають змогу індивідуалізації покарання, враховуючи всі 
обставини злочину та характеристику винного. Спочатку законодавці встановлюють штраф, цей вид 
покарання у визначенні розмірів дуже різниться, а подекуди (КК Білорусії, Литви, Естонії) у самій 
санкції розміри відсутні. Визначається штраф і місячними розрахунковими показниками (КК 
Казахстану, Киргизької Республіки), у конкретно визначеній грошовій одиниці (КК РФ), у розмірі 
заробітних плат або в розмірі іншого доходу (КК РФ, Вірменії). Фактично визначення покарань 
передбачено в такому ланцюжку: штраф – громадські (примусові) роботи або виправні роботи – 
обмеження волі або арешт – позбавлення волі. 

Під час дослідження вдалося визначити закономірний підхід до визначення найбільш 
суворого виду покарання та його розміру. Саме позбавлення волі строком до трьох років визначено 
крайньою верхньою межею в санкціях таких КК, як Казахстану1, Азербайджану, РФ, Вірменії, 
Киргизії та ПК Естонії. У КК Білорусі та Литви максимальні строки позбавлення волі за 
фальшування підроблених акцизних марок (у Литві – бандеролі) визначено до двох років.  

Позбавлення волі може складати до п’яти років з урахуванням кваліфікуючих та особливо 
кваліфікуючих ознак. Але найсуворіша відповідальність за підроблення акцизних марок за наявності 
кваліфікуючих обставин - вчинено повторно або у великому розмірі – передбачена в 
Пенітенціарному кодексі Естонії, що карається тюремним ув’язненням від двох до десяти років. 

Суттєво відрізняються розміри покарання у ст. 176 КК Узбекистану: у ч. 1 санкція визначена 
позбавленням волі до п’яти років, ч. 2 - позбавлення волі від п’яти до десяти років, ч. 3 – від десяти 
до п’ятнадцяти років. Це найсуворіша санкція за підроблення та збут підроблених акцизних марок, 
що пояснюється поєднанням законодавцем у одній кримінально-правовій нормі відповідальності за 
виготовлення та збут підроблених грошей та цінних паперів. На наше переконання, встановлені 
розміри покарання зумовлені суспільною небезпечністю, а саме поширенням підроблених грошових 
знаків та цінних паперів. 

Варто підкреслити, що основний склад злочину, передбачений ч. 1 ст. 199 КК України, в 
якому теж поєднано кримінально-правову заборону підроблених грошей, державних цінних паперів, 
білетів державної лотереї та марок акцизного податку, визнається найсуворішим серед усіх КК країн 
СНД та Балтії. Отже, максимальна межа покарання за фальшування (умовно визначаємо всі сім дій 
об’єктивної сторони, що передбачені ч. 1 ст. 199 КК України) марок акцизного податку визначена 
від трьох до семи років позбавлення волі. Така позиція, на наш погляд, потребує перегляду у зв’язку 
з невідповідністю суспільної небезпечності та встановлених меж покарання, що є надто суворими 
саме стосовно фальшування марок акцизного податку. Тому підтверджуємо необхідність 
виокремлення кримінально-правової норми щодо відповідальності за фальшування марок акцизного 
податку окремо від підроблених грошей, цінних паперів та білетів лотереї. 

Порівняльно-правовий аналіз дозволяє зіставити кримінально-правові норми, що 
передбачають відповідальність за підроблення акцизних марок, з’ясувати досвід зарубіжних країн та 
виявити недоліки. Часто з’ясувати підхід законодавця вдається саме з урахуванням схожих витоків 
розвитку законодавства та кримінально-правової доктрини.  

Під час порівняльно-правового аналізу зарубіжного законодавства країн СНД та Балтії щодо 
відповідальності за фальшування акцизних марок з’ясували: 

‒ подібність у структурі кримінального законодавства щодо розміщення кримінально-
правової норми, пов’язаної з фальшуванням акцизних марок серед злочинів у економічній сфері, за 

                                                      
1 Уголовный кодекс Республики Казахстана. <http://on-line.zakon.kz/document/&doc_id=31575252> (2015, 
травень, 10). 
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винятком КК РФ «Злочини проти порядку управління» та Пенітенціарного кодексу Естонії 
«Злочинів проти публічної довіри»;  

‒ нехарактерним є підхід іноземних законодавців щодо об’єднання заборони фальшування 
акцизних марок з іншими предметами в одній кримінально-правовій нормі. Лише законодавець КК 
Узбекистану визначає рівний чи наближений ступінь суспільної небезпечності виготовлення або 
збуту підроблених грошей, акцизних марок та цінних паперів. У КК Литви поєднано заборону щодо 
виготовлення, зберігання та збуту підроблених чи фальсифікованих поштових марок, проїзних чи 
інших білетів, бандеролей або інших офіційних друкованих знаків. 

У КК Вірменії передбачена відповідальність за маркування незаконно придбаних акцизних 
марок, що доводить ретельність процесу нормотворення та чітко прописаний порядок регулювання 
відносин, пов’язаних з акцизними марками.  

Стосовно питання виокремлення предметом злочину голографічних захисних елементів 
акцизних марок, то в жодному з кримінальних законодавств цей підхід не вважається необхідним; 

‒ щодо визначення об’єктивної сторони, то законодавець переважно йде шляхом переліку 
суспільно-небезпечних діянь, серед яких найчастіше: «виготовлення» (підроблення), «збут», 
«використання»; 

‒ аналіз законодавства держав-учасниць СНД і держав Балтії дозволяє акцентувати увагу на 
тому, що переважно країни диференціюють кримінальну відповідальність за допомогою 
кваліфікуючих та особливо кваліфікуючих ознак, крім КК Казахстану, Азербайджану. Особливий 
підхід є в законодавця Киргизької Республіки з визначення кваліфікуючих ознак в основному складі 
злочину; 

‒ єдиним кримінальним законодавством, де суб’єктом підроблення, використання та випуску 
в обіг підроблених акцизних марок визначено юридичну особу, є Пенітенціарний кодекс Естонії; 

– серед кваліфікуючих ознак найбільш поширені ті, що враховують розмір, множинність та 
співучасть при вчиненні фальшування акцизних марок; 

‒ покарання за підроблення акцизних марок за законодавством більшості держав визначено 
альтернативно з чітко окресленою верхньою межею покарання та перебувають на однаковому рівні. 
Переважно санкція передбачає верхню межу покарання до трьох років позбавлення волі (КК 
Казахстану, Азербайджану, РФ, Вірменії, Киргизії та ПК Естонії).  

Найсуворіше покарання за фальшування акцизних марок передбачено в КК Узбекистану, де 
санкція основного складу злочину передбачає до п’яти років позбавлення волі; при вчиненні 
повторно, при визначенні суспільно небезпечним рецидивом, у великому розмірі та за попередньою 
змовою групою осіб – до десяти років; злочин, учинений організованою групою чи в її інтересах або 
за наявності особливо великого розміру – до п’ятнадцяти років позбавлення волі. 

У цілому серед досліджуваної категорії країн у санкціях передбачено альтернативні види 
покарання в ланцюжку такої послідовності: штраф – громадські (примусові) роботи або виправні 
роботи – обмеження волі або арешт – позбавлення волі. 

У подальших своїх дослідженнях автор убачає необхідним проведення аналізу кримінального 
законодавства західноєвропейських країн, що надасть можливість визначити характерні особливості 
відповідальності за фальшування акцизних марок.  
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COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE NORMS ABOUT 
ERROR IN THE CRIMINAL LEGISLATION OF CONTINENTAL 
COUNTRIES 

The article investigates the criminal law norms about actual and legal error in the criminal 

legislation of countries belonging to continental legal system. The author carries out a 

comparative legal analysis of these norms according to certain criteria and makes generalize 

findings. In the title of it may look like «surmountable and insurmountable error» (Criminal Code 

of the Kingdom of Spain) «error in the factual circumstances of the act or error in the 

prohibition» (Criminal Code of the Federal Republic of Germany), «erroneous misconception of 

the circumstances of the case or an error in the prohibition » (Criminal Code of Switzerland), etc. 

Based on this study the author made a general conclusion about the possibility to define in the 

Article 37 of the Criminal Code of Ukraine an «error in circumstances, excluding criminality of 

act», instead of the existing concept of imaginary defense. 

Key words: imaginary defense, an actual error, a legal error, an error in circumstances excluding 

criminality of act, a basis to exclude criminal responsibility. 

Постановка проблеми. Однією з найбільш суперечливих за правовою природою обставин, 
що виключають злочинність діяння в науці кримінального права України, виступає уявна оборона. 
До сьогоднішнього дня ведуться дискусії з приводу того, чи є такий правомірний учинок 
обставиною, що виключає злочинність діяння, або ж він виступає певним видом помилки при 
необхідній обороні. Також виникає питання про розширене тлумачення правової природи уявної 
оборони за рахунок існування в науці кримінального права теоретичних положень про юридичну та 
фактичну помилку. Тому дослідження кримінально-правового закріплення аналогічних до уявної 
оборони правомірних учинків у кримінальному законодавстві континентальних країн, до яких 
належить і Україна, є важливим питанням для української кримінально-правової науки, оскільки 
воно надасть можливість визначити доцільність існування сучасної законодавчої конструкції уявної 
оборони у ст. 37 Кримінального кодексу (далі – КК) України. 

Актуальність теми дослідження обумовлена відсутністю належно проведеного дослідження 
та порівняльно-правового аналізу аналогічних уявній обороні норм (про фактичну і юридичну 
помилку) у кримінальному законодавстві континентальних країн. Також вона обумовлена 
можливістю подальшого використання прогресивного зарубіжного досвіду для вдосконалення 
окремих положень КК України. 

Стан дослідження. Дослідженням уявної оборони в кримінальному законодавстві України в її 
нерозривному взаємозв’язку з необхідною обороною займалися такі вчені, як П. П. Андрушко, 
В. В. Аніщук, Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, П. С. Матишевський, М. М. Паше-Озерський, 
В. І. Ткаченко, М. І. Якубович та ін. Однак системного дослідження кримінально-правового 
закріплення аналогічних уявній обороні за правовою природою норм у кримінальному 
законодавстві континентальних країн з проведенням їх порівняльно-правового аналізу в українській 
кримінально-правовій науці допоки не здійснювалось. 

Метою та завданнями статті є: дослідження кримінально-правового закріплення аналогічних 
уявній обороні правомірних учинків у кримінальному законодавстві континентальних країн; 
проведення порівняльно-правового аналізу цих учинків за певними критеріями з формуванням 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 58 

відповідних висновків щодо прогресивного зарубіжного досвіду. 
Виклад основного матеріалу. Однією з головних правових систем сучасності є романо-

германська (континентальна) правова система, основу якої складає законодавство континентальних 
країн Європейського Союзу. Особливими рисами цієї правової системи є верховенство серед джерел 
права нормативно-правових актів, їх кодифікація та високий рівень узагальнення й уніфікації 
юридичної термінології. У рамках континентальної правової системи, за найбільш поширеною 
класифікацією, виділяють чотири групи країн, які характеризуються індивідуальними 
особливостями розвитку та становлення їхніх правових систем: 1) романська група; 2) германська 
група; 3) латиноамериканська група; 4) східноєвропейська група1. Розглянемо докладніше 
кримінальне законодавство представників цих груп. 

Спочатку зазначимо, що у ст. 37 КК України, як представника східноєвропейської групи, 
містяться норми про уявну оборону, яка характеризується як помилка в реальності суспільно 
небезпечного посягання при необхідній обороні2. При цьому в кримінально-правовій науці 
виникають питання про те, що стан уявної загрози може виникати в особи не лише при необхідній 
обороні, але і при крайній необхідності (наприклад, помилка в існуванні джерела небезпеки чи його 
значного характеру), при затриманні особи, яка вчинила злочин (у разі помилкової кваліфікації дій 
особи як злочинних), та інших обставинах, що виключають злочинність діяння. Однак у КК України 
такі випадки не описані. 

У межах нашого дослідження законодавства зарубіжних країн у романській групі ми 
зупинимося на таких її представниках, як Французька Республіка, Італійська Республіка та 
Королівство Іспанія. 

1) У кримінальному законодавстві Французької Республіки помилка виступає підставою 
ненастання кримінальної відповідальності або її пом'якшення, правове регулювання якої 
здійснюється Главою II «Підстави ненастання кримінальної відповідальності чи її пом’якшення» 
Розділу II «Про кримінальну відповідальність» Книги I «Загальні положення» Частини I 
Кримінального кодексу. Згідно зі ст. 122-3 КК Французької Республіки: «Не підлягає кримінальній 
відповідальності особа, яка надала докази того, що через помилку відносно права, якої вона не 
могла уникнути, вона вважала, що має законну підставу вчинити дію»3. Отже, у КК Французької 
Республіки існують норми про загальну юридичну помилку, яка характеризується як «помилка 
відносно права», а фактична помилка в кодексі не описується. 

2) За кримінальним законодавством Італійської Республіки помилка закріплюється у Главі II 
«Обставини злочину» Розділу III «Злочин» Книги I «Про злочини загалом» Кримінального кодексу. 
У ст. 59 КК Італійської Республіки «Обставини, що невідомі або помилково передбачаються» 
зазначено, що обставини, які пом'якшують або виключають покарання, мають оцінюватися на 
користь особи (агента), хоч він і не знав про них чи помилково вважав неіснуючими. Якщо особа 
(агент) помилково вважає, що існують обставини, які виключають покарання, то вони завжди 
оцінюються на її користь. Однак якщо йдеться про помилку, що викликана необережністю особи 
(агента), то караність не виключається, коли вчинене нею діяння передбачено законом як 
необережний злочин4. Стосовно захисту від протиправного посягання при необхідній обороні, 
передбаченій ст. 52 КК Італійської Республіки, це означає, що коли в дійсності були відсутні 
обставини, які дозволяють припускати реальність посягання, то помилка особи не може служити 
підставою для звільнення від кримінальної відповідальності. Для звільнення її від кримінальної 
відповідальності повинні існувати реальні обставини, які об'єктивно дозволяють помилятися щодо 
наявності посягання. У ст. 61 КК Італійської Республіки здійснюється описання помилок щодо 
характеристики жертви злочину, пов’язаних із неправильним визначенням її віку, фізичного чи 
психічного стану тощо5. Таким чином у КК Італійської Республіки закріплені норми про різновид 
фактичної помилки стосовно «існування обставин, які пом'якшують або виключають покарання», 
але норми про юридичну помилку в кодексі не описуються. Також у кодексі передбачаються й 

                                                      
1 Скакун, О.Ф. (2001). Теорія держави і права: підручник. Харків: Консум. 
2 Тютюгін, В.І. (укл.) (2013). Кримінальний кодекс України (із змінами і доповненнями станом на 25 лютого 
2013 року). Харків: ТОВ «Одисей», 19. 
3 Крылова, Н.Е. (ред.) (2002). Уголовный кодекс Франции. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс, 80. 
4 Козочкина, И.Д. (ред. и с предисл.) (2003). Уголовное право зарубежных государств. Общая часть: учебное 
пособие. Москва: Институт международного права и экономики им. А. С. Грибоедова, 534. 
5 Ципия, А.Г. (1991). Уголовный кодекс Италии. Общая часть и преступления против государства. Москва. 
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окремо характеризуються помилки при правомірному захисті (необхідній обороні) й щодо 
«характеристик жертви злочину» та, крім того, розглядаються правові наслідки помилок, 
викликаних необережністю особи. 

3) У кримінальному праві Королівства Іспанії існують норми про «переборну та непереборну 
помилку», які закріплюються у Главі I «Злочини та проступки» Розділу I «Кримінальне 
правопорушення» Книги I «Загальні положення про злочини і проступки відповідальних за їх 
учинення осіб, штрафні санкції, заходи безпеки та інші наслідки кримінального правопорушення» 
Кримінального кодексу 2010 р. Цей кодекс склався на підставі відповідних положень іспанського 
Кримінального кодексу 1995 р. У ст. 14 КК Королівства Іспанії 2010 р. зазначається: 

«Непереборна помилка відносно діяння (дії), що становить кримінальне правопорушення, 
виключає кримінальну відповідальність особи. Якщо згідно з обставинами вчинення діяння й 
особою винного помилка була переборною, правопорушення в цьому випадку карається як вчинене 
по необережності. 

Помилка відносно дії (діяння), що кваліфікує (ускладнює) правопорушення або є обтяжуючою 
обставиною, посилює відповідальність. 

Непереборна помилка відносно протиправності діяння, що становить кримінальне 
правопорушення, виключає кримінальну відповідальність особи. Якщо помилка була переборною, 
застосовується покарання на 1 або 2 ступеня нижче передбаченого законом»1. 

Аналізуючи зміст цих норм, можна побачити, що в КК Королівства Іспанії існують як 
фактична (відносно діяння, що становить кримінальне правопорушення), так і юридична помилка 
(відносно протиправності діяння). При цьому така помилка загалом може бути як непереборною 
(такою, що неможливо уникнути і яка виключає кримінальну відповідальність особи), так і 
переборною (такою, що можливо було уникнути і яка тягне за собою кримінальну відповідальність 
для особи, але забезпечує пом’якшення покарання). 

Тепер розглянемо кримінально-правові норми про помилку в германській групі країн серед 
таких її представників, як ФРН та Швейцарія. 

4) У Кримінальному кодексі ФРН містяться норми про «помилку у фактичних обставинах 
діяння» та «помилку в забороні», правове регулювання яких здійснюється Главою I «Підстави 
караності» Розділу ІІ «Діяння» Загальної частини КК ФРН. Згідно з § 16 «Помилка у фактичних 
обставинах діяння»: 

«Абзац 1: Хто, здійснюючи діяння, не знає про обставину, яка належить до складу діяння, 
передбаченого законом, той діє ненавмисно. Караність за діяння, вчинене за недбалістю, при цьому 
залишається без змін. 

Абзац 2: Хто, здійснюючи діяння, помилково сприймає обставини такими, які належали би до 
складу діяння, передбаченого більш м'яким законом, може бути покараний за навмисне діяння 
тільки за більш м'яким законом»2. 

У § 17 «Помилка в забороні» зазначається, що: «Якщо в особи, яка здійснює діяння, відсутнє 
розуміння того, що вона діє протиправно, то вона діє невинно, якщо вона не могла уникнути цієї 
помилки. Якщо особа могла уникнути цієї помилки, то покарання згідно з § 49, абз. 1 може бути 
пом'якшено». Також при характеристиці в § 35 КК ФРН крайньої необхідності як підстави, що 
виключає або пом’якшує вину, у ч. 2 цього параграфу зазначається про можливість вчинення 
особою помилки таким чином: «Якщо особа при вчиненні діяння помиляється відносно обставин, 
які згідно з абз. 1 усунули б вину, вона тільки тоді карається, коли вона могла уникнути помилки. 
Покарання може бути пом'якшено згідно з абз. 1 § 49»3. Отже, ми бачимо, що в КК ФРН існують 
норми: а) про фактичну помилку, яка називається «помилка у фактичних обставинах діяння», коли 
особа не знає про яку-небудь обставину, яка належить до його складу; б) про юридичну помилку, 
яка називається «помилка в забороні», коли в особи відсутнє розуміння того, що вона діє 
протиправно. Якщо особа не могла уникнути таких помилок, то вона не підлягає покаранню, а якщо 
могла уникнути – то покарання їй може бути пом’якшено. Окремо в кодексі розглядається випадок 

                                                      
1 Código Penal de España 2010. <http://despachoabogados.fullblog.com.ar/codigo-penal-espanol-articulado-completo-
actualizado-con-la-reforma.html>. 
2 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии (2003). Санкт-Петербург: Изд-во "Юридический 
центр Пресс". 
3 Уголовный кодекс Федеративной Республики Германии (2003). Санкт-Петербург: Изд-во "Юридический 
центр Пресс". 
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помилки при крайній необхідності, що також передбачає звільнення від покарання чи, при 
можливості її уникнути, його пом’якшення. 

5) У кримінальному законодавстві Швейцарської Конфедерації кримінально-правові норми 
про помилку містяться в Параграфі 3 «Вина» Розділу II «Караність» Частини I «Злочини і 
проступки» Книги I «Загальні постанови» Кримінального кодексу. У ст. 19 «Помилкове уявлення 
про обставини справи» КК Швейцарської Конфедерації зазначається: «Якщо особа діє під впливом 
помилкового уявлення про обставини справи, то суддя засуджує особу за вчинення діяння, 
трактуючи обставини справи так, як особа уявляла їх собі. Якщо особа могла уникнути помилки, 
використовуючи необхідні заходи обережності, то вона карається за необережне злочинне діяння, 
якщо таке перебуває під загрозою покарання»1. 

У ст. 20 «Помилка в забороні» КК Швейцарської Конфедерації вказується: «Якщо особа, яка 
вчинила злочинне діяння, виходила з достатніх підстав вважати, що вона діє правомірно, то суддя на 
свій розсуд може пом'якшити покарання (ст. 66) або звільнити від нього». За ст. 66 «Пом'якшення 
покарання на власний розсуд» Глави II «Призначення покарання» Розділу III «Покарання, заходи 
безпеки та інші заходи» КК, до якої відсилає ст. 20, яку ми розглянули, зазначається таке: «Там, де 
закон передбачає пом'якшення покарання на власний розсуд, суддя не пов'язаний видом і розміром 
покарання, яке передбачено за вчинення злочину або проступку. Суддя пов'язаний, однак, 
мінімальним розміром покарання, встановленого законом для даного виду покарання»2. 
Проаналізувавши викладені норми, можемо визначити, що в КК Швейцарської Конфедерації також 
закріплені норми: а) про фактичну помилку, яка характеризується як «помилкове уявлення про 
обставини справи», що будуть трактуватися таким чином, як особа собі їх уявляла. За наявності в 
особи можливості уникнути такої помилки для неї настає відповідальність як за необережне 
злочинне діяння; б) про юридичну помилку, що визначається як «помилка в забороні», при якій 
особа повинна мати достатні підстави вважати, що діє правомірно. За наявності такої помилки суд 
має право на власний розсуд звільнити особу від покарання або пом’якшити його. 

Тепер розглянемо кримінально-правові норми про помилку в кримінальному законодавстві 
країн-сусідів України, які входять до складу Європейського Союзу (Польща, Румунія, Болгарія), і 
тих, що належать до східноєвропейської групи країн (Російська Федерація, Республіка Білорусь). 

6) Правове регулювання помилки в кримінальному законодавстві Республіки Польща 
здійснюється Главою III «Виключення кримінальної відповідальності» Загальної частини КК. У ст. 
29 цієї глави характеризується помилка відносно обставини, що виключає неправомірну поведінку 
або вину таким чином: «Не вчиняє злочину той, хто здійснює заборонене діяння, помиляючись 
відносно обставини, що виключає неправомірну поведінку або вину; якщо помилка винного не 
виправдана, суд може застосувати надзвичайне пом'якшення покарання». Далі у ст. 30 кодексу 
аналогічним чином описується помилка особи щодо протиправності діяння, а саме: «Не вчиняє 
злочину той, хто здійснює заборонене діяння, добросовісно помиляючись в його протиправності; 
якщо помилка винного не виправдана, суд може застосувати надзвичайне пом'якшення покарання»3. 
Також ст. 28 КК Республіки Польща характеризує помилку щодо обставин забороненого діяння в 
такому форматі: 

«§ 1. Не вчиняє умисного забороненого діяння той, хто помиляється відносно обставин, які 
утворюють ознаки цього діяння. 

§ 2. Підлягає відповідальності на підставі положення, що передбачає менш сувору 
відповідальність, винний, який вчиняє діяння, добросовісно помиляючись відносно пом'якшувальної 
обставини, що є ознакою забороненого діяння, від якої таке пом'якшення відповідальності 
залежить»4. 

Розглядаючи викладені норми, можемо зробити висновки про те, що в КК Республіки Польща 
закріплені різновиди фактичної помилки «відносно обставин, які утворюють ознаки забороненого 
діяння» та «відносно наявності пом'якшувальної обставини в забороненому діянні», що 
передбачають, відповідно, виключення кримінальної відповідальності або її пом’якшення; 

                                                      
1 Серебренникова, А.В. (2001). Уголовный кодекс Швейцарии. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс. 
2 Серебренникова, А.В. (2001). Уголовный кодекс Швейцарии. Санкт-Петербург: Юридический центр Пресс. 
3 Лукашов, А.И. (ред.) (2001). Уголовный кодекс Республики Польша. Санкт-Петербург: Юридический центр 
Пресс, 57-58. 
4 Лукашов, А.И. (ред.) (2001). Уголовный кодекс Республики Польша. Санкт-Петербург: Юридический центр 
Пресс, 57-58. 
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визначена юридична помилка, яка характеризується як «добросовісна помилка в протиправності 
діяння», яка також передбачає виключення для особи кримінальної відповідальності, а в разі її 
недобросовісності – надзвичайне пом’якшення покарання. Окремо в кодексі описується помилка 
відносно «обставини, що виключає неправомірну поведінку або вину», або, іншими словами, 
помилка відносно обставини, що виключає злочинність діяння. 

7) За кримінальним законодавством Республіки Болгарія правове регулювання помилки 
здійснюється в Розділі I «Загальні положення» Глави II «Злочин» Загальної частини Кримінального 
кодексу. Згідно із ст. 14 цього кодексу: «(1) Незнання фактичних обставин, які належать до складу 
злочину, виключає умисел відносно цього злочину. (2) Це положення застосовується і до діяння, 
вчиненого по необережності, якщо тільки саме незнання фактичних обставин не складає 
необережності»1. Досліджуючи ці норми, можна побачити, що в КК Республіки Болгарія закріплена 
лише фактична помилка, законодавча конструкція якої характеризується через «незнання фактичних 
обставин, які належать до складу злочину». Норми ж про юридичну помилку в кодексі не описані. 

8) У КК Румунії помилка є однією з обставин (причин), яка виключає злочинність дій особи. 
За ст. 33 «Помилка» Глави III «Обставини (причини), які виключають злочинність дій» Розділу II 
«Злочини» Загальної частини КК Румунії діяння (акт), що передбачено кримінальним правом, не 
повинно вважатися злочином, якщо винний під час вчинення злочину не усвідомлював існування 
ситуації або обставини, від яких залежить злочинність діяння (акту). Обставина, що не відома 
винному під час вчинення злочину, не повинна вважатися обтяжуючою обставиною. Ці положення 
застосовуються також щодо дій винного, які караються кримінальним правом та вчинені по 
недбалості, якщо тільки помилка не є сама по собі результатом такої недбалості. Отже, ми бачимо, 
що в румунському КК також описуються лише норми про фактичну помилку, яка характеризується 
через «не усвідомлення під час вчинення злочину існування певної ситуації або обставини». 

Тепер розглянемо правове регулювання помилки в кримінальному законодавстві 
представників східноєвропейської групи країн у рамках континентальної правової системи, таких як 
Російська Федерація та Республіка Білорусь. До східноєвропейської групи країн у теперішній час 
належить також кримінальне законодавство України. 

9) У КК РФ відсутні будь-які норми про помилку або уявну оборону, у тому числі й серед 
обставин, які виключають злочинність діяння. Водночас у КК Республіка Білорусь існує ст. 37 
«Помилка в наявності обставин, які виключають злочинність діяння», яка закріплена у Главі 6 
«Обставини, що виключають злочинність діяння» Розділу II «Підстави й умови кримінальної 
відповідальності» Загальної частини цього кодексу. Згідно з цією статтею:  

«1. Якщо особа внаслідок помилки вважала, що перебуває у стані необхідної оборони чи 
крайньої необхідності або здійснює затримання особи, яка вчинила злочин, але за обставинами 
справи не повинна була або не могла усвідомлювати відсутність обставин, що виключають 
злочинність діяння, її дії оцінюються відповідно за правилами статей 34, 35 і 36 цього Кодексу. 

2. Якщо в обстановці, що склалася, особа повинна була і могла передбачити відсутність 
обставин, що виключають злочинність діяння, вона підлягає відповідальності за заподіяння шкоди 
через необережність»2. Проаналізувавши ці норми, можна зробити висновок, що в КК Республіки 
Білорусь закріплюється один різновид фактичної помилки, який визначається як «помилка в 
наявності обставин, що виключають злочинність діяння» і детально описується в кодексі. Юридична 
ж помилка в білоруському кримінальному законодавстві не закріплюється. 

10) Для повноти дослідження правового регулювання помилки в країнах континентальної 
правової сім’ї розглянемо кримінальне законодавство Республіки Аргентина як представника 
латиноамериканської групи країн. За КК Республіки Аргентина помилка є однією з підстав 
ненастання кримінальної відповідальності, яка за п. 1 ст. 34 Розділу V Частини I «Загальні 
положення» кодексу характеризується таким чином: «Не підлягає кримінальній відповідальності 
той, хто: 1) …у результаті помилки або невідання щодо караності діяння, у момент його вчинення 
не міг усвідомлювати його злочинний характер або керувати своїми діями»3. За таким визначенням 
ми бачимо, що в КК Республіки Аргентина існують норми про фактичну помилку, яка 

                                                      
1 Лукашов, А.И. (ред.) (2001). Уголовный кодекс Республики Польша. Санкт-Петербург: Юридический центр 
Пресс, 34-35. 
2 Лукашов, А.И., Саркисова, Э.А. (вступ. ст.) (2001). Уголовный кодекс Республики Беларусь. 2-е изд., испр. и 
доп. Минск: Тесей. 
3 Уголовный кодекс Республики Аргентины (2003). Санкт-Петербург: Изд-во «Юридический центр Пресс». 
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характеризується через «помилку або невідання щодо караності діяння», коли особа не могла 
усвідомлювати злочинний характер такого діяння або керувати своїми діями. У той самий час 
правове закріплення юридичної помилки в кодексі відсутнє. 

На підставі проведеного дослідження кримінально-правового закріплення норм про фактичну 
та юридичну помилку в законодавстві континентальних країн автор дійшов таких висновків у межах 
порівняльно-правового аналізу цих норм: 

1) в абсолютній більшості розглянутих представників континентальної правової системи 
(Французької Республіки, Королівства Іспанії, ФРН, Швейцарської Конфедерації) існують 
кримінально-правові норми або положення про помилку, яка в загальному контексті виключає чи 
звільняє від кримінальної відповідальності або, за певних обставин, суттєво пом’якшує її; 

2) якщо розглянути географію континентальної правової системи, а точніше, групи країн, які 
до неї входять (романські, германські, східноєвропейські), то можна помітити, що фактична та 
юридична помилка як законодавча підстава для звільнення від кримінальної відповідальності в 
континентальній Європі не отримала розвитку саме в кримінальних кодексах країн 
східноєвропейської правової групи (Російська Федерація, Республіка Білорусь), до якої належить і 
Україна. Так у КК Російської Федерації відсутні будь-які посилання на юридичну або фактичну 
помилку. КК України містить лише посилання на помилку за однієї обставини, що виключає 
злочинність діяння, – необхідної оборони, яка характеризується у ст. 37 «Уявна оборона». У той 
самий час у КК Республіки Білорусь існує ст. 37 «Помилка в наявності обставин, які виключають 
злочинність діяння», яка характеризує можливість існування помилки за будь-якої обставини, що 
виключає злочинність діяння;  

3) у кримінальному законодавстві більшості з розглянутих країн континентальної правової 
системи закріплюється одночасно і юридична і фактична помилки, які можуть мати назву в різних 
інтерпретаціях, наприклад «помилка у фактичних обставинах діяння та помилка в забороні» (КК 
ФРН), «помилкове уявлення про обставини справи та помилка в забороні» (КК Швейцарської 
Конфедерації), «переборна і непереборна помилка» (КК Королівства Іспанії), «помилка відносно: 
обставини, що виключає неправомірну поведінку або вину; відносно обставин забороненого діяння; 
відносно протиправності діяння» (КК Республіки Польща) тощо. В інших континентальних країнах 
може закріплюватися тільки юридична помилка (наприклад, помилка у праві – КК Французької 
Республіки) або тільки фактична помилка (наприклад, помилка в обставинах, які пом'якшують або 
виключають покарання – КК Італійської Республіки); 

4) юридична та (або) фактична помилка в кримінальних кодексах континентальних країн за 
своєю правовою природою характеризується по-різному: підстава ненастання кримінальної 
відповідальності або її пом'якшення (КК Французької Республіки), підстава для звільнення або 
пом’якшення покарання (КК Швейцарської Конфедерації), обставина, що виключає або пом’якшує 
кримінальну відповідальність (КК Королівства Іспанії), підстава виключення кримінальної 
відповідальності або її пом’якшення (КК Республіки Польща) тощо; 

5) у кримінальному законодавстві деяких континентальних країн існують лише норми про 
помилку в обставині, що виключає злочинність діяння або ж такі норми виділяються окремо серед 
інших кримінально-правових норм про юридичну чи фактичну помилку. Наприклад, у КК 
Республіки Білорусь існує ст. 37 «Помилка в наявності обставин, які виключають злочинність 
діяння», а в КК Італійської Республіки – ст. 59 «Обставини, що невідомі або помилково 
передбачаються», в якій описана помилка в обставинах, які пом'якшують або виключають 
покарання (наприклад, при характеристиці жертви злочину, необхідній обороні тощо). У ст. 29 КК 
Республіки Польща окремо характеризується різновид помилки відносно обставини, що виключає 
неправомірну поведінку або вину, і така помилка виключає утворення злочину або забезпечує 
надзвичайне пом'якшення покарання. 

Висновки. Відповідно до проведеного порівняльно-правового дослідження, автор робить 
загальний висновок, що в жодного з розглянутих представників континентальної правової системи 
немає в КК норм, які би прямо чи опосередковано відповідали уявній обороні, а існують більш 
узагальнені кримінально-правові норми або положення про фактичну та юридичну помилку, яка 
виключає кримінальну відповідальність. У структуру фактичної помилки, а саме декількох її 
різновидів, і входить уявна оборона. За географією континентальної правової системи ми побачили, 
що така позиція забезпечується належністю України до східноєвропейської групи, де відсутнє 
закріплення на законодавчому рівні фактичної та (або) юридичної помилки, яке існує, однак, у теорії 
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кримінального права. При цьому потрібно відзначити, що фактична та юридична помилка є 
складними для інтегрування до українського законодавства, оскільки передбачають велику кількість 
«удаваних» помилок, правові наслідки яких повинні закріплюватися на рівні КК чи узагальнень 
судової практики (наприклад, помилка особи в кількості перевезених наркотичних речовин, щодо їх 
реальному вмісту або наявності; незнання інформації про віднесення прекурсору до складу 
заборонених тощо). Тому, використовуючи зарубіжний досвід таких континентальних країн, як 
Італійська Республіка (ст. 52 КК), Республіка Білорусь (ст. 37 КК), Республіка Польща (ст. 29 КК), 
автор пропонує усереднену позицію щодо визначення у ст. 37 КК України «Помилки в (будь-якій) 
обставині, що виключає злочинність діяння» замість «Уявної оборони» (помилки при необхідній 
обороні) та викладення змісту цієї статті в такій редакції: 

«1. Якщо особа внаслідок помилки вважала, що перебуває у стані відповідної обставини, яка 
виключає злочинність діяння, і в обстановці, що склалася, мала достатні підстави вважати свої дії 
правомірними, то ця особа не підлягає кримінальній відповідальності за умови, що вона не 
усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення. 

2. Якщо особа не усвідомлювала і не могла усвідомлювати помилковості свого припущення, 
але при цьому перевищила допустимі межі, які дозволяються кодексом для такої обставини, що 
виключає злочинність діяння, то особа підлягає кримінальній відповідальності як за перевищення її 
меж. 

3. Якщо в обстановці, що склалася, особа мала достатні підстави вважати свої дії 
правомірними і не усвідомлювала, але могла усвідомлювати відсутність стану відповідної 
обставини, що виключає злочинність діяння, вона підлягає кримінальній відповідальності за 
заподіяння шкоди через необережність». 

На думку автора, саме така усереднена позиція буде служити належною «перехідною» 
основною для подальшого розвитку теорії про помилки в кримінальному законодавстві України. 

References 
1. Skakun, O. F. (2001). Teoriya dergavy i prava. Kharkiv: Konsum. 
2. Tuytuygin, V. I. (2013). Kryminalnyiy kodeks Ukrainy. Kharkiv: Odiseiy, 19. 
3. Krylova, N. E., Golovko, L. V. (2002). Ugolovnyiy kodeks Francii. Sankt-Peterburg: Uyridiceskiy centr Press. 
4. Kozochkin, I. D. (2003). Ugolovnoe pravo zarubegnyh gosudarstv. Obschaya chast. Moskva: Institut 
megdunarodnogo prava i ekonomiki im. A. S. Griboedova. 
5. Cypii, A. G. (1991). Ugolovnyi kodeks Italii. Obschaya chast i prestupleniya protiv gosudarstva. Moskva. 
6. Código Penal de España (2010). Elektronnyi resurs Despacho de Abogados en Sevilla Consulta. 
<http://despachoabogados.fullblog.com.ar/codigo-penal-espanol-articulado-completo-actualizado-con-la-
reforma.html> (2015, kviten, 20). 
7. Shestakov, D. A., Ieshek, G.-G., Rachkova, N. S. (2003). Ugolovnyi kodeks Federativnoi Respubliki Germanii. 
Sankt-Peterburg: Uyridiceskiy centr Press. 
8. Serebrennikova, A. V. (2001). Ugolovnyi kodeks Shveicarii. Sankt-Peterburg: Uyridiceskiy centr Press. 
9. Kuznechov, N. F., Lukashov, A. I., Barilovich, D. A. (2001). Ugolovnyi kodeks Respubliki Polsha. Sankt-Peterburg: 
Uyridiceskiy centr Press. 
10. Lukashov, A. I. (2001). Ugolovnyi kodeks Respubliki Bolgariya. Sankt-Peterburg: Uyridiceskiy centr Press. 
11. Lukashov, A. I., Sarkisova, E. A. (2001). Ugolovnyi kodeks Respubliki Belarus. Minsk: Tesei. 
12. Golik, Yu. A. (2003). Ugolovnyi kodeks Respubliki Argentina. Sankt-Peterburg: Uyridiceskiy centr Press. 
 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 64 

Mikhail Kartuzov, PhD in Law, Attorney at Law 
National University “Odesa Law Academy”, Ukraine 

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES  
OF INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION 
IN COMPARISON TO LITIGATION AND OTHER 
MEANS OF DISPUTE RESOLUTION 
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will largely depend on the facts and circumstances of each dispute. 
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judicata.  

Arbitration, as a method of dispute resolution, was well established under Roman Law by the first 
century BC. Under Roman Law the parties of a dispute entered into an agreement, called a compromissum, 
to submit to arbitration and abide by the arbitration award1. One of the famous Roman author - Cicero - 
considered arbitration as “mild and moderate” as against litigation, which he considered to be “exact, clear-
cut and explicit”2.  

In England, for several centuries, the prominent view is that the disputes get in the way of trade and 
the swift resolution of disputes benefits trade. In 1475 the Chancellor of the Star Chamber said3: “This 
dispute is brought by an alien merchant… who has come to conduct his case here, and he ought not to be 
held to await trial by twelve men and other solemnities of the law of the land but ought to be able to sue 
here from hour to hour and day to day for the benefit of the merchants”. In the preamble of the first English 
Arbitration Act of 1698 is to be found the confirmation that the arbitration is specifically enacted for the 
benefit of trade4: “Now for promoting trade and rendering the award of arbitrators more effectual in all 
cases, for the final determination of controversies referred to them, by merchants and traders, or others, 
concerning matters of account or trade, or other matters”. These three objectives have remained the core of 
the International Commercial Arbitration5, which distinguish the International Commercial Arbitration from 
Litigation and other Means of Dispute Resolution. 

Analysing the core objectives of the International Commercial Arbitration it is absolutely necessary 
to specify the fundamental features of the International Commercial Arbitration, which help us to define its 
advantages and disadvantages. Lew, Mistelis and Kroll defined four fundamental features of the 

                                                      
1 Lord Hacking, D. (2000). Dispute Resolution in London. The Journal of the Chartered Institute of Arbitrators, vol. 
66, 3.  
2 Barrett, J.T., Barrett, J.P. (2004). A History of Alternative Dispute Resolution: The Story of Political, Cultural, and 
Social Movement. San Francisco: Jossey-Bass. 
3 Potter, H. (1943). An Historical Introduction to English Law and its Institution. 2nd edition, London: Sweet & 
Maxwell, 160. 
4 Lord Hacking, David (1997). Arbitration Law Reform: The Impact of the UNCITRAL Model Law on the English 
Arbitration Act 1996. The Journal of the Chartered Institute of Arbitrators, Vol. 63, 4. 
5 Lord David Hacking. (1999). Arbitration Law Reform in Europe. The Journal of the Chartered Institute of 
Arbitrations, vol. 65, 3, 1/6.  
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International Commercial Arbitration1:  
1. An alternative to national courts; 
2. A private mechanism for dispute resolution; 
3. Selected and controlled by the parties; 
4. Final and binding determination of parties' rights and obligations. 
1. An alternative to national courts 
The most obvious forum for all disputes is system of national courts, which exist and are maintained 

by the state to defend the parties’ rights and interests. It is a responsibility of the state to ensure that national 
courts work properly, that there are procedural rules to regulate the basis of jurisdiction and the conduct of 
cases before the court.  

The International Commercial Arbitration is not part of the national court system. It is a quasi-
judicial institution, special device, which derive its power from a private agreement of the parties, who 
remove their dispute from the jurisdiction of national courts.  

2. A private mechanism for dispute resolution 
If the national courts are public, the International Commercial Arbitration is generally private, as 

every contract between parties. Nevertheless, the enforcement of the arbitration award as the enforcement 
of the decision of the national court was ensured by the state power. 

3. Selected and controlled by the parties 
The principal characteristic of the International Commercial Arbitration is that it is chosen and 

controlled by the parties. Party autonomy is the ultimate power determining the form, structure, system and 
other details of the arbitration. 

4. Final and binding determination of parties' rights and obligations 
In the arbitration agreement the parties of the dispute should agree that the arbitrators should resolve 

the dispute finally. The parties have accepted that not only will arbitration be the form of dispute 
settlement, but also that they will accept and give effect to the arbitration award. Implied with the 
agreement to arbitrate is the acceptance that the strict rules of procedure and rights of appeal of a national 
court are excluded, subject to very limited, but essential, protections. The arbitration award is final and 
binding on the parties. This is both a contractual commitment of the parties and the effect of the applicable 
law. 

These fundamental features of the International Ccommercial Arbitration highlighted its advantages 
and disadvantages in comparance with the National Courts and other mechanisms of Alnernative Dispute 
Resolution.  

According to the statement which was made at inauguration of “the City of London Chamber of 
Arbitration” (the predecessor of the London Court of International Arbitration) on 23.11.1882 the Speaker 
defined the main ideas about wanted advantages of the International Commercial Arbitration in comparison 
with litigation: “This Chamber is to have all the virtues which the law lacks. It is to be expeditious where 
the law is slow, cheap where the law is costly, simple where the law is technical, a peacemaker instead of 
stirrer-up of strife”2.  

For the Ukrainian companies the main advantage of the International Commercial Arbitration is Easy 
enforcement of the Arbitration Award: Both domestic and international arbitration awards should be easily 
enforceable - in the same way and as simply as a national court judgment. The legal system recognizes that 
the parties have decided that arbitrators should make the final determination of their dispute as an 
alternative to the national court. The law therefore gives effect to the intention of the parties and enforces 
the award just as it would a national judgment. In the international arena arbitration awards are more easily 
enforceable than national court judgments. As a result of the New York Convention on Recognition and 
Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 there are now more than 140 countries which have accepted 
the obligation to give effect to arbitration awards made in other countries which are party to the New York 
Convention. There are limited grounds to refuse enforcement. This is far more effective than the 
enforcement of foreign judgments which are dependent on bilateral conventions (for Ukraine, with limited 
exceptions, only Convention with CIS countries could be applied). 

Suitability for international transactions: Contracting parties from one country are generally 
                                                      

1 Lew, J.D.M., Mistelis, L.A., Kroll, S.M. (2003). Comparative International Commercial Arbitration. The 
Hague/London/New York: Kluwer Law International, 7. 
2 Lord David Hacking (2000). Dispute Resolution in London. The Journal of the Chartered Institute of Arbitrators, 
vol. 66, 3.  
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unwilling to submit a claim to the national courts of the other party. The neutrality and independence of the 
arbitration process, established within the context of a neutral venue, and not belonging to any national 
system, is a real attraction for the parties for the International Commercial Arbitration as a system to 
resolve disputes arising from international transactions. As parties are drawn from jurisdictions across the 
world, with very different legal, political, cultural and ethical systems, International Commercial 
Arbitration provides a forum in which all of these interests can be protected and respected. In the 
Resolution of United Nations, adopting the UNCITRAL Arbitration Rules is to be found: “The General 
Assembly…being convinced that the establishment of rules for…arbitration, that are acceptable in 
countries with different legal, social and economic systems, would significantly contribute to the 
development of harmonious international economic relations…”.1 

Flexible procedure: A principal factor differentiating a national court from the International 
Commercial Arbitration is the rigidity of national court procedures. The procedural rules lay down the basis 
for the courts' jurisdiction, the circumstances in which an action can be brought, how to initiate 
proceedings, what documents must be filed, the rights of reply and how the case, generally, should be 
conducted. There are little or no areas on which the judge can, in his discretion, even with the agreement of 
the parties, move away from the norms of the procedural rules. 

By contrast, the form, structure applicable law and procedure of every International Commercial 
Arbitration is different and will vary according to the characteristics of the case. The arbitrations may be 
under different rules, with different national or international laws applying, with one or three arbitrators and 
one or more claimants or respondents. Due to the private nature of the International Commercial Arbitration 
and that it is established by agreement of the parties, the procedure can be fixed by the parties in the 
arbitration agreement and arbitrators should to meet the characteristics of each case.  

Also, it is necessary to highlight, that all of the major international arbitration rules give authority and 
power to the arbitrators to determine the procedure that they consider appropriate, subject always to party 
autonomy. For example, Article 15 of ICC Rules provides: 

“The proceedings before the Arbitral Tribunal shall be governed by these Rules, and, where these 
Rules are silent, by any rules which the parties or, failing them, the Arbitral Tribunal may settle on, 
whether or not reference is thereby made to the rules of procedure of a national law to be applied to the 
arbitration” (the same rules are to be found in AAA ICDR Rules Article 16(1); LCIA Article 14(2); NAI 
Arbitration Rules Article 23(2); UNCITRAL Arbitration Rules Article 15(1); WIPO Arbitration Rules 
Article 38(a))2. 

It is for these reasons that for many types of international commercial arrangements, the International 
Commercial Arbitration is the preferred mechanism for dispute resolution. 

Final and binding: As a general rule the arbitration awards have an effect of res judicata and are 
final and binding. There are no or very limited grounds on which arbitrators' awards can be appealed to the 
national courts on the basis that the arbitrators' conclusions are wrong. Equally, the grounds upon which the 
decisions of arbitrators can be challenged and set aside are limited to where the arbitrators have either 
exceeded the jurisdictional authority in the arbitration agreement or have committed some serious breach of 
natural justice. 

Neutrality: National courts have, or are at least perceived to have, an inherent national prejudice. 
Judges are drawn from that nationality. They do not necessarily have the knowledge of, or ability to handle, 
disputes arising from international business transactions or even disputes between parties from different 
countries, i.e. with conflicting legal, cultural, political and ethical systems. The procedure followed in 
national courts is in accordance with the laws set down by that state. By contrast to the perceived partiality 
of a national court, an arbitration tribunal is thought to be neutral. It can be established with its seat in a 
country with which neither party has any connection; arbitrators can be selected from different countries 
and with different nationalities, and the tribunal is independent of direct national influence. This neutrality 
gives arbitration independence and a loyalty primarily to the parties.  

Expert arbitrators: Particularly for disputes that arise of some special areas (shipping, international 
carriage of goods, insurance, etc.) or where there is a particular characteristic of the dispute, parties are able 
to select arbitrators with expert knowledge (lawyer, which specialized in the shipping Law; former captain; 

                                                      
1 Resolution 31/98 adopted by the General Assembly, on 15 December 1976. 
http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb-rules/arb-rules.pdf (2015, May, 5). 
2 Lew, J.D.M., Mistelis, L.A., Kroll, S.M. (2003). Comparative International Commercial Arbitration. The 
Hague/London/New York: Kluwer Law International, 7 
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auditor, etc). Whilst, generally, arbitrators are not expected to use their relevant background experience for 
the purpose of making decisions (that is a function for an expert determination), having specific knowledge 
and an understanding of the subject-matter will often give increased confidence in the arbitration process. 

Confidentiality: Due to the private nature of the International Commercial Arbitration, it is a 
confidential process. As a result, what proceeds in the arbitration will not only be kept private between the 
parties but will remain absolutely confidential. This means that the existence of the arbitration, the subject 
matter, the evidence, the documents that are prepared for and exchanged in the arbitration, and the 
arbitrators' awards cannot be divulged to third parties. It also means that only parties to the arbitration, their 
legal representatives and those who are specifically authorized by each party can attend the arbitration 
hearing.  

Time: It is often assumed that arbitration is, or at least should be, quicker than national courts. In 
theory and in many cases this is absolutely right. In many countries, the national courts have a “reasonable” 
time-limit, which can lead to such a delay that it can be years before a judgment can be obtained. If the 
parties are agreed, they can seek the involvement of an arbitrator at very short notice; if they are able to 
present their cases to the arbitrator within a short period, the whole matter can be resolved with great 
expedition. 

Cost: Due to the inherent advantages discussed above, in principle the International Commercial 
Arbitration should be less expensive than the national courts. Again, in practice it is not always so. Where 
arbitrations can be held quickly and the arbitration awards issued with little or no delay, the costs may be 
significantly reduced in contrast to those of a lengthy court procedure. However, for complicated 
international commercial arbitrations, particularly before three or more arbitrators, this may not always be 
the case as in addition to the costs of the lawyers, the parties will also have to pay the significant fees of the 
arbitrators. 

In the same time the International Commercial Arbitration has some disadvantages in comparison 
with litigation and Alternative Dispute Resolution:  

Limits to challenge the arbitration award: Because of the existence of the effect of res judicata, there 
is no right of appeal of arbitration award even if the arbitrator makes a mistake of fact or law. However, 
there are some limitations on that rule, the exact limitations are difficult to define, except in general terms, 
and are fact driven.  

Limits on tribunal's power to grant preventative or provisional remedies: While the parties can give a 
tribunal most of the powers enjoyed by the courts, a tribunal does not have the power to grant penal 
sanctions, for example, for contempt of court. Even if a tribunal has the power to grant a preventative or 
provisional remedy, such as the power to freeze assets, there may well be merit in an application to a 
national court if the applicant believes that the tribunal's order would be ignored unless backed up by a 
penal sanction. There may also be a period of time immediately after the commencement of the arbitration 
proceedings where no relief is available from the tribunal at all because the tribunal has not yet been 
appointed. A party seeking pre-emptive remedies will again need to make an application to the national 
court.  

Limit on tribunal's power to join parties and consolidate proceedings in multi-party disputes: Only 
those parties which enter into an arbitration agreement may be made parties to any resulting arbitration. It is 
not generally possible to join non-parties to arbitral proceedings or to consolidate two arbitrations (i.e. to 
hear them together) without the consent of all parties, including the new party joining the arbitration. In 
cases where consideration to the issue of multi-party disputes is given at the time the contract is drafted, the 
tribunal can be given powers to consolidate and join related disputes by obtaining advance consent from all 
the parties involved.  

Limits on tribunal's power to speed up the arbitration proceedings: It is rare for a party to obtain an 
arbitration award on the substance of a claim in the International Commercial Arbitration in the absence of 
a full hearing at which each party orally argues its case, presents its witnesses and cross-examines the other 
party's witnesses. A hearing can generally be requested by either party. Fast-track procedures in the 
International Commercial Arbitration without a hearing are rare. However, where the parties agree at the 
outset that a very quick resolution of the case may be appropriate where the dispute is clear-cut, they can 
draft a clause empowering the tribunal to make rulings on preliminary issues. For example, many lenders 
consider that the issue most likely to arise in a dispute under a loan agreement is whether or not the 
borrower has defaulted in its loan repayments, and lenders can have a clause included empowering the 
tribunal to deal with this issue in an accelerated procedure based on the parties limited written submissions 
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only and without a hearing.  
Time: The arbitration process may not be fast, particularly when there is a panel of arbitrators. As an 

example should be provided the arbitration award from May 2014; this arbitration proceedings have been 
pending for nearly eight years involving a patent license agreement between the technology companies 
Amkor Technology and Tessera Technologies1.  

Cost: It is routinely argued that arbitration is cheaper than litigation. Although litigation can be 
costly, many of the costs incurred in litigation are also incurred in arbitration, and additional costs are 
incurred during the course of a typical arbitration to pay for what is essentially a private judicial system. In 
2013 jeweler Tiffany lost $449.5 million, plus interest, costs and attorney fees, in an arbitral proceeding to 
Swatch SA concerning a failed partnership in which Swatch was to develop watches for Tiffany’s brand. 
The amount of legal fees that Swatch incurred in arbitration - a supposedly cost-effective venue - was more 
than twice that of the average total fees for patent litigation in federal court, again showing that the common 
contention that arbitration is inexpensive is often plain false2.  

Despite the potential disadvantages associated with the International Commercial Arbitration, it 
remains a popular choice of dispute resolution for parties. The various advantages and disadvantages 
identify that whether the International Commercial Arbitration is a practical route in comparison to 
litigation or other Methods of Alternative Dispute Resolution will largely depend on the facts and 
circumstances of each dispute. This includes (but is not limited to): 

- jurisdiction governing the dispute; 
- the number of parties involved; 
- complexity; 
- merits of a party’s case; 
- need for privacy; 
- location of other parties’ assets. 
Parties can either mutually agree upon arbitration after a dispute has arisen, or more commonly, at 

the time of entering into a particular contract agree to refer all future disputes arising out of that contract to 
arbitration. Either way, a party should always attempt to assess whether arbitration would be appropriate 
given the facts and circumstances of the dispute that has arisen or of the types of disputes that could arise. 
Only on that basis can a party ensure that such dispute will be determined in the most fair, effective and 
efficient way. 
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The article examines a phenomenon of judicial activism on the part of European Court of Justice 

particularly in connection with preliminary reference procedure, enshrined by Article 267 of the 

Treaty on the Functioning of the European Union. Mentioned Article provides for the Court to 

interpret provision of the European law and decide upon their validity. In this regard the Court 

may act creatively and perform a role of a legislator as national courts and tribunals resort to its 

authoritative opinion in cases they experience difficulties in properly construing and applying 

relevant European legal provisions. The author notes that in some cases the Court may introduce 

revolutionary solutions to legal problems, engaging into judicial activism and what raises 

criticism of its activity. However, it is suggested that the initial intentions of the ECJ are 

intentions bona fide and performance of the Court overall develops EU legal framework.  

Key words: European Court of Justice, preliminary reference procedure, national judge, national 

court or tribunal, European law, interpretation, provision.  

The European Court of Justice (hereinafter – ECJ or the Court) is entrusted to ensure observance and 
uniform interpretation of law by all Member States throughout the European legal order. In such a way the 
harmonious development of the European legal system and mechanism of its functioning are preserved.  

In this regard, the ECJ is entitled to interpret EU law and decide on its validity (former Community 
law) by means of preliminary reference procedure enshrined by Article 267 of the Treaty on the 
Functioning of the European Union (hereinafter - TFEU)1. By holding preliminary rulings the ECJ guides 
all other national courts and tribunals on the matter of proper interpretation and application thereof thus 
shaping European Union law and ensuring its uniform application.  

Therefore, the analyses of nature and essence of the preliminary ruling procedure is of particular 
interest as the ECJ performs its role as a legislator, modifying and developing European law, filling in the 
loopholes and raising its credibility and authority. It is notable that “more and more national courts have 
come to accept its guidance and leadership, and that the high-tide of revolt and obstruction appears to be 
long over. One may speak of an overall “habit of obedience” to EU law”2. 

Nevertheless, “the Court has on multiple occasions been attacked for its activism (commonly taken to 
mean: its zealously pro-integrationist stance”)3. The Court has been claimed to exceed the limits of its 
judicial function, putting the blame on its exceptionally broad mandate to lay down rules of law in 
accordance with its own preferences, which to certain extent may rest upon its performance while issuing 
preliminary rulings. Thus, the Article examines the reasons for this stance paying particular attention to the 
preliminary reference procedure. 

The preliminary reference procedure is initiated by the ECJ upon a request of a national court or 
tribunal in case a judge hearing a specific case experiences difficulties with a proper interpretation of 
relevant European law provisions. In order to submit a reference such a court or tribunal has to satisfy 
certain criteria elaborated by the Court in practice. These criteria are independent from national laws and 
regulations regarding establishing and functioning of judicial bodies. Moreover, a case should be indeed 
give rise to EU law issues and trigger preliminary ruling request, while a national judge should be positive 
to address the ECJ with such an issue or in other words, a judge should actually make a reference.  

The EU law issue may vary from proper interpretation of founding treaties or validity of acts of EU 
                                                      

1 Originally Article 177 of the Treaty on European Economic Community, subsequently Article 234 of the Treaty on 
European Communities.  
2 Waele de, H. (2009). The Role of the European Court of Justice in the Integration Process: A Contemporary and 
Normative Assessment. European Law / Europarecht, 24.  
3 Waele de, H. (2009). The Role of the European Court of Justice in the Integration Process: A Contemporary and 
Normative Assessment. European Law / Europarecht, 24. 
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bodies, agencies and institutions and it is up to the ECJ to decide how to act in a specific case and to hold a 
proper and well-founded decision at the national level1. The primary responsibility to apply and enforce 
European law lies on court of Member States, thus they are to be interested in cooperation with the ECJ in 
this matter. And the most prominent form of cooperation in this regard is the mentioned preliminary 
reference procedure.  

As it has been mentioned the Court is called for to interpret various provisions of EU law. In doing 
so the ECJ resorts to different methods and techniques. One of the most preferred ones is the method of an 
expansive interpretation, by using which the Court does not only explain the features of a particular 
situation, but also adds to the development of the legal system in general. In such a way the Court fully 
enjoys its “legislative” powers as indeed the Court is expected to come up with solutions to legal issues 
relevant not only to the case concerned but also to legal controversies that the initial legislators failed to 
address. 

It is true to say that “the wording of many provisions is indeed terse and laconic, and this naturally 
allows for an interpretation that judges consider best, trying to find the “best fit” in light of the existing 
rules and the legal system as a whole”2. In other words, the Court is naturally stimulated to present an 
interpretation which consequently may generate its activism.  

It’s worth mentioning that among the reasons why Court may be too flexible and creative are 
incorrectly formulated questions referred thereto by the national judge. Indeed there no specifically 
stipulated requirements as to how an inquiry should be formulated and presented. Existing requirements are 
subject to domestic provisions and national courts enjoy certain flexibility in this regard, which was 
supported by the Court in De Geus case3.   

The most essential requirement as to the reference is to convey the essence of the case, skipping 
irrelevant details and avoiding unnecessary information. In addition, the national judge needs to examine 
whether the question relates to the interpretation of EU law in certain cases4. In case it does, the court or 
tribunal should (not obliged to) check whether the issue at hand is equally obvious by resorting to 
comparing texts of authentic acts in different languages, interpreting relevant terminology of EU law in the 
light of the array of integration law, considering its objectives and development on the day of its 
application.  

The ECJ applies this technique in dealing with a reference, though it would be much appreciated if a 
national judge does the same on a regular basis should arise doubts regarding a correct meaning of a certain 
provision or term. This would preserve the uniformity of law, minimize the Court’s workload and make 
national judges more aware and responsible. 

The more national courts are getting used to the role of the courts of former Community law (just to 
mention domestic courts and tribunals used to be Community courts before the adoption of TFEU) and the 
more they follow the given by the ECJ interpretation of the relevant provisions of EU law in their decisions, 
the easier it will be to prove that certain legal issues do not require additional preliminary requests. Besides, 
it should be clearly understood that the Court is not intended and most certainly not entitled to alter the 
existing provisions of national law of Member States. The ECJ formulates a position on the compatibility of 
certain provisions with EU law, leaving the right to certain actions with regard to the Court’s position5. 

Lest the referred to above requirements are not observed, the Court may leave a reference unsatisfied. 
The Telemaricabruzzo doctrine suggests that the Court should not spend time and effort on incorrectly 
formulated questions, not containing necessary details and circumstances and dismiss such a reference for a 
preliminary ruling6.  Thus, the national court or tribunal has to answer a range of questions before 
addressing the Court with a preliminary inquiry in order to make sure that the Court will not leave it 
without attention.  

Nevertheless, the ECJ does not necessarily refuse to consider questions not quite correctly worded. 
On the contrary, it can reformulate or paraphrase the question so as to coin out the required issues to 

                                                      
1 Hartley, T. (2010). The Foundations of European Community Law. Oxford: OUP. 
2 Waele de, H. (2009). The Role of the European Court of Justice in the Integration Process: A Contemporary and 
Normative Assessment. European Law / Europarecht, 24. 
3 Kledingverkoopbedrijf de Geus en Uitdenbogerd v Robert Bosch GmbH and Maatschappij tot voortzetting van de 
zaken der Firma Willem van Rijn, Case 13/61 (1962). European Court Reports, 45. 
4 Комарова, Т.В. (2010). Юрисдикція Суду Європейського Союзу: монографія. Харків: Право. 
5 Mancini, F.G. (1989). The Making of a Constitution for Europe. Common Market Law Review, vol. 26, 596-614.  
6 Joint cases 320/90, 321/90, 322/90, Telemaricabruzzo SpA v Circostel (1993). European Court Reports, I-393. 
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explain them. This fact explains why certain room “for detailed new rules that the ECJ may rightfully bring 
into being” is left1. At the same time, such courtesy of the ECJ may save a national judge a lot of time as in 
other case he would have to make another reference. 

However, in some cases, where questions are adequately and clearly formulated, the ECJ may still 
expand the limits of such questions and go in for more details and consequences. In this regard the 
adherence to principles of some governments of Member States concerning limiting the scope of the 
preliminary ruling in respect of its binding effect should be considered. For instance, in France Conseil 
d’Etat at some point did not consider it is bound to follow preliminary rulings which went beyond the issue 
initially formulated and submitted to the ECJ by the referring court and it was lawful for the French courts 
not to observe the “irrelevant” provisions of preliminary rulings2.  

Naturally, this approach should fairly be considered harmful and incompatible with the principle of 
binding effect of ECJ’s judgments for national courts which have not made preliminary references. Still, 
some theorists believe it is inappropriate to explain such a position of the Court by “the art of 
interpretation” and the absence of a single method or technique of interpretation that would ideally fit the 
Court and the European legal order in general3. Besides, it is implied that the Court may not modify or 
distort the ordinary meaning of the words or phrases in respectful provisions4. The more the ECJ’s 
preliminary rulings contain far-reaching and unexpected interpretation of the law, the greater there is a need 
for such decisions to be clear and unambiguous. In fact, whenever the Court’s decisions are consistent and 
unequivocal, there is more opportunity for the ECJ to reflect and evaluate possible ramifications of their 
further interpretation and application for the European legal framework5. In the alternative, most likely, 
vague and ambiguous decisions may bring up the issue of transparency in the formative process. 

Additionally, the mentioned above position of the ECJ casts a shadow on the competence of the 
national court to decide independently on what issues require consideration, and which do not6. It should be 
noted that in some cases a reformulated question results into a less favorable guidance for a national judge 
on the part of the application of certain provisions7. Nevertheless, with appropriate and exhaustive amount 
of legal and factual circumstances provided by the national court, the European Court of Justice is more 
qualified to decide on the merits by applying the provisions of EU law and therefore it is able to analyze 
which of these provisions would be most apt to solve the case in the main proceedings. It is basically the 
objective of the preliminary reference procedure.  

At the same time to support the above arguments, it should be mentioned that the French Conceil 
d’Etat has reversed its position regarding limiting the scope of binding effect of ECJ’s preliminary rulings 
following the Court’s judgment in Societe De Groot. By making additional analyses regarding the rules on 
free movement of goods which was not mentioned in a posed the Court arrived at a conclusion that the 
French rule in question violated Article 28 of the EC Treaty. Fortunately, the Conseil d’Etat held that 
although the offered by the ECJ interpretation “had not been the object of the preliminary reference it was 
indeed binding on the Conseil d’Etat”8. 

Among other possible critical aspects of judicial activism is that it to some extent “undermines” the 
credibility of the Court. Noting that the ECJ is entrusted to construe and develop legal provisions it does not 
mean that it is not bound by the relevant rules and regulations as well. Therefore, the more a judge 
distances from a drafter’s initial idea and objective and represents his own approaches and preferences, the 
less authoritative such judgments may appear9. Thus, the Court should “doublethink” before adopting 
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revolutionary solutions to legal questions when they are remotely connected to cases at hand. 
Indeed, Article 267 of the TFEU also triggers the principle of cooperation between national courts 

and tribunals and the ECJ, which is realized by means of providing of the most coherent interpretation of 
EU law and best advice on the application thereof on the part of the ECJ. The ECJ is committed in every 
way to assist national court and tribunals in solving cases bona fide1. 

The European Union law is constantly evolving and vividly reacts to relevant and urgent changes, 
introducing respective amendments. And despite the fact that the ECJ is not bound by its previous 
decisions, it attempts not to depart from them arbitrary, thus doing its best to act coherently and soundly. 
Court’s activism is not a widely-spread phenomenon and to certain extent serves Court’s best intentions. It 
may be stated, that the preliminary ruling procedure exposes creative nature and potential of the ECJ while 
it interprets European legal laws and provisions in addressing preliminary references from national courts 
and tribunals. However, in this regard the Court indeed mostly restraints itself.  

In addition, active cooperation and constant communication between the European Court of Justice 
and national courts and tribunals allows avoiding conflicts between European law and domestic law, 
making it an integral part of the latter. 
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THE PRINCIPLES OF GLOBAL GOVERNANCE AND 
INTERNATIONAL LEGAL SUPPORT OF ENERGY SECURITY 
IN EU 

The article analyzes interconnection of the basic principles of the paradigm of global governance 

and international legal support of energy security in EU. It was determined that special 

popularity the concept of "global governance" has acquired in the context of globalization. There 

was a close relationship between the principles of global governance and sustainable 

development. It was noted that, in case of priority for global development of interconnected 

problems such as energy security, economic growth and the environment, global governance by 

energy security is of particular importance.  

It is concluded that the adoption of the European Energy Charter and the Treaty to it may 

actually be considered as part of the implementation of the principles of global governance in 

the field of international legal support of energy security in EU. Subsequent joining to this 

originally regional, Charter, by countries in other parts of the world, as well as a collective 

decision to adopt in 2015 a new, expanded version of the Charter, reflects gradual extension of 

the principles of global governance in the international legal sphere. 

Key words: international legal regulation, international legal support, global governance, energy 

security, European Energy Charter. 

Події останніх десятиліть, пов'язані з радикальним прискоренням процесу міжнародної 
інтеграції фінансових і товарних ринків, а також включенням широкого круга постсоціалістичних і 
переважної більшості країн, що розвиваються, в орбіту світового господарства, привели до 
кардинального переосмислення ролі економічних пріоритетів в структурі сучасних міжнародних 
відносин. Питання енергетичної безпеки усе більш стають важливою складовою національної 
безпеки та національного престижу, створюючи проекцію такого підходу й на міжнародні 
відносини. Свою роль при цьому відіграли й реалії європейської інтеграції, що зробили економічну 
політику ключовим пріоритетом міждержавних відносин в західній частині континенту. У роки 
лавиноподібне наростання взаємозалежності господарських систем національних держав зумовило 
поступальне підвищення статусу проблем енергетичної безпеки в списку політичних пріоритетів на 
міжнародно-правовому рівні.  

Порівняно низька ефективність антикризових заходів, що робились міжнародними 
фінансовими інститутами під час останньої глобальної фінансової кризи, дали імпульс до 
усвідомлення потреби в реформі міжнародного економічного порядку в цілому, що передбачає 
перехід на новий рівень управління світовими економічними процесами, серед яких важливу роль 
посідає енергетична безпека. 

У самій постановці цього питання немає нічого нового. Зниження "дієздатності" національних 
держав у сфері проблем енергетичної безпеки, пов'язане із зростанням господарської 
взаємозалежності, було об'єктом пильної уваги дослідників і суб'єктів ухвалення політичних рішень, 
принаймні починаючи з 1960-х рр. Специфіка сучасного періоду полягає в тому, що більшість 
відповідей, що раніше пропонувалися, на питання про якісні характеристики механізму управління 
міжнародною енергетичною системою більш не можуть розглядатися як серйозні альтернативи 
існуючому стану справ. 
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Передусім, упродовж останніх десятиліть явно втратила свою привабливість теза про 
необхідність створення механізму "глобального уряду". Це повною мірою відноситься як до тих 
його варіантів, які переважно відбивають інтереси економічно розвинених країн (де на роль 
"глобального уряду" в різний час претендували "Велика сімка", структури організації економічного 
співробітництва і розвитку та МВФ), так і до варіантів, орієнтованих на забезпечення інтересів 
країн, що розвиваються (де роль "глобального уряду" відводилася керівним структурам "Нового 
міжнародного економічного порядку"). По суті, теза про "глобальний уряд" спочатку носила чисто 
доктринерський характер. Як наслідок, визнання його нереалістичності в сучасних умовах стало 
лише питанням недовгого часу. 

Аналогічна доля спіткала логічні конструкції, засновані на доктрині гегемоністської теорії 
стабільності. Теза про те, що для нормального розвитку світової економіки потрібна "держава-
стабілізатор", яка несе відповідальність за підтримку ліберального розподілу енергетичних ресурсів, 
сама по собі виглядає досить привабливою (принаймні з точки зору представників власне держави-
гегемона)1. В той же час існують усі підстави вважати, що це твердження є помилковим виводом з 
силогізму, емпіричне обґрунтування якого спирається на катастрофічно мале число спостережень. З 
того, що в умовах Pax Britannica і післявоєнного Pax Americana спостерігалася стабілізація 
ліберального режиму, зовсім не випливає, що стабілізація неможлива за відсутності яскраво 
вираженого гегемона. На користь зворотного висновку свідчить лише єдине спостереження, що 
відноситься до періоду між двома світовими війнами. Нинішня стадія розвитку міжнародних 
відносин, яку неможливо охарактеризувати як стадію енергетичної гегемонії США (безвідносно до 
питання про збереження гегемонії у ряді сфер, традиційно відношуваних до "високої політики"), 
також не дає додаткових підстав для апології гегемонізму. Отже, економічна та енергетична 
багатополярність, яка фактично утворилася в сучасному світі, робить маловірогідним встановлення 
нової економічної гегемонії.  

Усвідомлення неадекватності традиційних уявлень про можливі стабілізатори світової 
економічної системи привело до появи нової інтелектуальної конструкції – концепту глобального 
управління. Для підкреслення його нетотожності глобальному урядові інколи використовується 
гасло "Глобальне управління без глобального уряду"2. 

Аналіз особливостей механізмів ухвалення ключових рішень, що складаються нині, у сфері 
міжнародної енергетичної безпеки, на перший погляд, призводить до думки про те, що в сучасних 
умовах поки що недостатньо здійснюється "глобальне управління". Водночас можна констатувати, 
що достатньо широко представлені передумови для формування системи глобального управління в 
сфері енергетичної безпеки щонайменше в масштабі Європейського союзу. 

Дійсно, в Європейському союзі до недавнього часу в не існувало єдиної енергетичної 
стратегії, політика в області енергетики вважалася прерогативою національних держав. Однак 
останніми роками у міру посилення інтеграційних процесів у рамках Євросоюзу спостерігається 
помітна активізація зусиль із розробки і реалізації єдиної енергетичної політики як усередині ЄС, 
так і відносно країн, що не входять в це об'єднання.  

Глобальне управління в енергетичній сфері припускає наявність автономно діючих органів, 
здатних якщо не формулювати стратегію "глобальної енергетичної політики" в об'єктивних 
інтересах усіх (чи принаймні більшості) національних держав-суб'єктів міжнародних економічних 
відносин, то хоч би ефективно агрегувати і "зводити до спільного знаменника" їх преференції в 
енергетичній сфері.  

Неоднозначне бачення таких стратегічно важливих питань, як енергетичні, неодноразово 
заважали включенню розділів щодо енергетики в остаточні документи на різних етапах створення 
ЄС. Водночас очевидною була необхідність вирішення цих питань і в теоретично-правовій, і в 
практичній площині. Тому вже перші кроки Європейського співтовариства у 1951 році стосувались 
ринку вугілля, у 1957 році вони були доповнені договором щодо атомної енергії, а нафтова криза 70-
х років минулого століття поставила до порядку денного конкретні дії для досягнення 
енергетичного балансу та розробки універсальних стратегій взаємин виробників енергії та їх 
споживачів. Надзвичайні ситуації і кризи диктували нові норми щодо повноважень у правовому 
регулюванні енергетики та забезпеченні енергетичної безпеки.  

                                                      
1 Вебер, А.Б. (1993). Быть или не быть... Глобальное управление как мировая проблема. Международная 
экономика и международные отношения, 4, 16. 
2 Шиман, М. (2008). Развивающаяся политическая система. Международная жизнь, 3.  
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Правову основу енергетичної політики ЄС складають Енергетична хартія 1991 року, Договір 
до Енергетичної хартії і Протокол до неї (1994). Європейська Енергетична хартія була підписана 17 
грудня 1991 року в Гаазі як механізм співпраці між Західною і Східною Європою з енергетичних 
питань.  

Учасники Європейської Енергетичної хартії прагнуть на прийнятній з економічної точки зору 
основі підвищити надійність енергопостачання і максимальною мірою забезпечити ефективність 
виробництва, перетворення, транспортування, розподілу і використання енергії з тим, щоб 
підвищувати рівень безпеки і зводити до мінімуму проблеми довкілля. У рамках державного 
суверенітету і суверенних прав на енергетичні ресурси і у дусі політичної і економічної співпраці 
вони зобов'язалися сприяти розвитку ефективного енергетичного ринку в усій Європі і краще 
функціонуючого глобального ринку, в обох випадках на основі принципу недискримінації і 
орієнтованого на ринок ціноутворення, враховуючи належним чином заклопотаність в області 
довкілля. 

Сторони Хартії зобов'язалися прагнути до створення ширшого європейського енергетичного 
ринку і підвищення ефективності функціонування глобального енергетичного ринку спільними або 
скоординованими діями відповідно до Хартії в наступних областях: доступ до енергетичних 
ресурсів та їх розробки; доступ до ринків; лібералізація торгівлі в області енергетики; стимулювання 
і захист інвестицій; принципи і орієнтири в області техніки безпеки; наукові дослідження, 
технологічні розробки, нововведення і їх поширення; енергетична ефективність і охорона довкілля; 
освіта і навчання. 17 грудня 1994 року були підписані Договір до Енергетичної хартії та Протокол 
до неї з питань енергетичної ефективності і відповідних екологічних аспектів1.  

Договір до Енергетичної Хартії, що набув чинності 16 квітня 1998 року, є унікальним 
інструментом сприяння міжнародній співпраці в енергетичному секторі. Договір забезпечує 
важливу правову основу для створення відкритого міжнародного енергетичного ринку. Договір 
відкритий для приєднання для усіх країн, прихильних його принципам. В цьому сенсі вказаний 
Договір виходить за межі лише регіонального рівня та стає справжнім елементом системи 
міжнародно-правового регулювання в сфері енергетики. Договір до Хартії встановлює 
багатосторонню систему правил, регулюючих співпрацю в енергетиці, існуючу у рамках 
міжнародного права. Положення Договору зосереджені на п'яти основних напрямах: захисті і 
заохоченні іноземних інвестицій в енергетику; вільній торгівлі енергетичними матеріалами; свободі 
енергетичного транзиту по трубопроводах і мережах; скороченні несприятливої дії енергетичного 
циклу на довкілля; механізмах вирішення суперечок між державами або між інвестором і державою. 

Договором від 1994 року була заснована Конференція з Енергетичної хартії - міжурядова 
організація, яка є керівним органом процесу Енергетичної хартії. Усі держави, що підписали 
Договір або що приєдналися до нього, є членами Конференції, яка на регулярній основі проводить 
сесії зазвичай двічі в рік, - для обговорення політичних питань, що впливають на енергетичну 
співпрацю між учасниками Договору. Конференцію з Енергетичної хартії обслуговує постійний 
Секретаріат з штаб квартирою в Брюсселі. 

Останніми роками Енергетична хартія розширює свою географію та виходить за межі суто 
Європи. В плані подальшого розвитку цієї системи міжнародно-правового регулювання важливо, 
що такі держави, як Китай, Іран, Корея і країни АСЕАН виявляють велику зацікавленість до 
процесу Хартії, відкриваючи тим самим можливість подальшого розширення її географічного 
охоплення. На сьогодні до Договору приєдналося 53 держави Європи та Азії, 17 країн і 10 
міжнародних організацій мають в ній статус спостерігача. Отже, фактично, поступово процес Хартії 
починає відігравати ключову роль у побудові дійсно відкритого недискримінаційного ринку 
енергоресурсів2. 

Слід зазначити, що серед дослідників проблеми глобального управління все ще не склалося 
єдиної думки відносно його дефініції. Римський і Лондонський клуби, Рада взаємодії (міжнародна 
організація колишніх глав держав і урядів), ряд інших офіційних і неофіційних міжнародних 
організацій, що займаються цими проблемами, виступаючи за необхідність глобального управління, 
не висувають конкретних пропозицій, що прояснюють принципи і цілі його організації. 

А. Вебер під глобальним управлінням розуміє "методи і інститути, що дозволяють 

                                                      
1 Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним документы. <http://www.energosovet.ru/stat 546.html>. 
2 Договор к Энергетической Хартии и связанные с ним документы. <http://www.energosovet.ru/stat 546.html>. 
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контролювати і направляти наростаючий потік змін так, щоб забезпечити сприятливіші умови для 
всесвітньої безпеки і збалансованого спільного із збереженням середовища мешкання розвитку в 
умовах свободи і демократії"1. В той же час і А. Вебер, і М. Мунтян2 вважають, що "глобальне 
управління зовсім не означає прямого адміністративного управління". На їх думку, йдеться про 
"управління процесами (у суспільстві, в біосфері тощо), а не територіями".  

Певним господарем планетарних ресурсів в цьому випадку виступає міжнародне 
співтовариство – народи і держави, – а учасники системи глобального управління, до яких слід 
відносити різноманітних менеджерів та управлінців, є лише виконавцями організаційно-
управлінських завдань, поставлених міжнародним співтовариством. 

Представляється, що глобальне управління як інститут, що має загальнопланетарний масштаб 
і потенціал можливостей в реаліях сучасного світу, практично не має обмежувачів, припускає 
вживання різних форм і методів, включаючи силові і може залежно від конкретної ситуації 
поширюватися як на процеси, так і на території. Предмет глобального управління тісно пов'язаний з 
проблемою скінченності ресурсів планети, яка у поєднанні з катастрофічно швидкими, майже 
вибуховими темпами технологічного розвитку за останні десятиліття веде до того, що до 2100 р. 
можливості людства істотно переростуть скромні земні ресурси. Саме у рішенні задачі - 
організовано і розумно розпорядитися залишками цих ресурсів й полягає сутність проблеми 
подальшого розвитку нашої цивілізації та управління цим розвитком, які й визначають увесь 
політичний сенс системи глобального управління, що формується. 

В зв'язку з цим головна мета глобального управління планетою - в організації і регулюванні 
споживання природних і людських ресурсів різних країн і народів. Виходячи з розуміння 
необхідності вирішення подібних проблем і рішучості здолати протиріччя між собою, держави по-
різному реагують на ідеї впровадження принципів глобального управління. Проблема збереження 
власного впливу, питання, пов'язані з державним суверенітетом при обговоренні таких ініціатив, 
залишаються одними з найгостріших. Багато держав прагнуть стати частиною майбутньої системи 
глобального управління через активну участь в діяльності міжнародних інститутів, економічну і 
політичну відкритість. Все це повною мірою стосується й проблеми міжнародно-правового 
забезпечення енергетичної безпеки ЄС. 

Характерними рисами сучасного стану організації елементів глобального управління в 
світовій системи міжнародно-правового регулювання енергетичної безпеки виступають наступні. 

1. Відбувається розширення круга суб'єктів міжнародно-політичного ринку, що чинять вплив 
на ухвалення рішень у рамках урядів національних держав і міжнародних організацій і які тим 
самим ослабляють традиційні механізми представлення і агрегації інтересів в сфері енергетичної 
безпеки. 

2. Останніми десятиліттями склалися численні регіональні економічні об'єднання, які, за 
загальної орієнтації на цінності відкритої світової економіки, мають потужні інструменти захисту 
специфічних інтересів власних суб'єктів, що чинять ключовий вплив на процеси вироблення 
енергетичної політики в цих об'єднаннях. 

3. Має місце розмивання автономії міжнародних економічних та специфічно енергетичних 
організацій. Це виражається в підміні функцій координації їх політики в міжнародному масштабі 
боротьбою окремих країн, їх об'єднань і власне апарату відповідних організацій за вплив на 
прийняття глобально значущих економічних рішень3.  

В рамках ЄС практичним втіленням даних принципів організації сучасного глобального 
управління є заснування в 2005 році Енергетичного співтовариства між ЄС і дев'ятьма країнами 
Південно-Східної Європи. Його учасники застосовують на своїй території законодавство ЄС і 
беруть участь в роботі усіх інституціональних органів Договору. Болгарія і Румунія були в числі 
тих, що підписали Договір, але після вступу в ЄС змінили свій статус і стали його учасниками. 
Спостерігачами при Договорі енергетичного співтовариства є Грузія, Молдавія, Норвегія, 

                                                      
1 Вебер, А.Б. (1993). Быть или не быть... Глобальное управление как мировая проблема. Международная 
экономика и международные отношения, 4, 16. 
2 Вебер, А.Б. (1993). Быть или не быть... Глобальное управление как мировая проблема. Международная 
экономика и международные отношения, 4, 16; Мунтян, М.А. (1993). Россия в третьей цивилизационной 
революции. Москва, 34. 
3 Матвеев, И.Е. (2011). Мировая энергетика на рубеже второго десятилетия нынешнего века. Energy Fresh. – 
сентябрь. 
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Туреччина та Україна. Договір енергетичного співтовариства Південно-Східної Європи заснував 
Міністерську раду, Постійну групу високого рівня, Правління по регулюванню і Секретаріат. 
Енергетичне співтовариство має два консультативні форуми - по газу і електроенергії. 

Декларувалося, що Енергетичне співтовариство Південно-Східної Європи сприятиме 
підвищенню надійності постачань енергоресурсів в Євросоюз шляхом розвитку нових маршрутів 
транспортування трубопровідного і зрідженого природного газу з Каспійського регіону, Північної 
Африки і Близького Сходу, а також розробки розташованих в цих регіонах запасів нафти, 
природного газу і вугілля. 

Важливими принципами інтеграційної складової глобального управління стають наступні: 
1) мінливий інституціональний контекст (невизначений, текучий порядок денний, нестійкість 

політичних мереж і коаліцій, часті уточнення конституційних основ інтеграції, склад учасників, що 
постійно міняється); 

2) відкритість (комісія групи країн краще сприймає новації, ніж уряди окремих країн; у 
отриманні необхідної інформації вона залежить від експертів і схильна підтримувати лобізм різного 
роду); 

3) мережева основа (перехід від ієрархічного контролю до неієрархічної координації за участю 
недержавних дійових осіб); 

4) прихильність до континентальної правової традиції (велике значення мають публічне право, 
кодифікування законів і формальні інституції); 

5) професійно-галузевий принцип організації (перевага віддається виробленню консенсусу, до 
процедури голосування звертаються тільки в крайньому випадку)1. 

Як бачимо на прикладі Європейської енергетичної хартії, усі ці принципи поступово 
втілюються у життя. Дійсно, договором про заснування Енергетичного співтовариства створена 
міжнародно-правова основа спільного енергетичного ринку електроенергії і природного газу сторін 
учасниць, регіонального енергетичного ринку країн південної та східної Європи та його інтеграції з 
метою поступової перебудови у внутрішній енергетичний ринок Євросоюзу. 

Слід зазначити, що загальноєвропейська енергетична хартія переживає зараз процес реформ і 
модернізації. Фактично це єдина організація з управління світовою енергетикою, діюча за 
принципом сумлінності (bona fide), яка вступила на шлях повноцінного реформування, причому 
процес реформ почався за ініціативою країн-членів. Лише це можна вважати за чимале досягнення, 
якщо взяти до уваги несхожість і геополітичну різноманітність 53 держав-учасників. 

Водночас, оскільки процес впровадження Енергетичної хартії та відповідного Договору 
вийшли далеко за географічні межі ЄС, виникла нагальна потреба у виробленні нової прийнятної 
для усіх держав-членів сукупності принципів міжнародно-правового регулювання діяльності в сфері 
енергетичної безпеки. Передбачається зведення цих принципів до Міжнародної енергетичної хартії. 
Прийняття та подальша імплементація такої хартії стануть черговим втіленням принципів 
глобального управління в процесі міжнародно-правового забезпечення енергетичної безпеки ЄС. 

References: 
1. Bulmer, S., Burch M. (2000). The ‘Europeanization’ of Central Government: the UK and Germany in Historical 
Institutional Perspective. The Rules of Integration. Manchester. 
2. Dogovor k Ehnergeticheskoj Khartii i svjazannye s nim dokumenty. <http://www.energosovet.ru/stat 546.html>. 
3. Evropejskij Sojuz: osnovopolagajushchie akty v redakcii Lissabonskogo dogovora s kommentarijami (2008). 
Moskva: INFRA-M. 
4. Matveev, I. E. (2011). Mirovaja ehnergetika na rubezhe vtorogo desjatiletija nyneshnego veka. Energy Fresh. – 
sentjabr'. 
5. Muntjan, M. A. (1993). Rossija v tret'ej civilizacionnoj revoljucii. Moskva. 
6. Rusnak U. (2014). Ehnergeticheskaja khartija: putem peremen. Rossija v global'noj politike, 1.  
7. Shiman, M. (2008). Razvivajushchajasja politicheskaja sistema. Mezhdunarodnaja zhizn', 3.  
8. Strezhneva, M. (2011). Integracija i vovlechenie kak instrumenty global'nogo upravlenija. Mezhdunarodnye 
processy, tom 9, 1(25). 
9. Veber, A. B. (1993). Byt' ili ne byt'... Global'noe upravlenie kak mirovaja problema. Mezhdunarodnaja 
ehkonomika i mezhdunarodnye otnoshenija, 4. 

                                                      
1 Bulmer, S., Burch M. (2000). The ‘Europeanization’ of Central Government: the UK and Germany in Historical 
Institutional Perspective. The Rules of Integration. Manchester. 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 78 

Ірина Нерубащенко 
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний 

університет імені К. Д. Ушинського», м. Одеса 

МОЖЛИВОСТІ КРАУДСОРСИНГУ У РЕАЛІЗАЦІЇ 
ПРОЕКТІВ ГЛОБАЛЬНОГО ГРОМАДЯНСЬКОГО 
СУСПІЛЬСТВА 
Iryna Nerubashchenko 
State institution "Southern National Pedagogical University named after K.D. Ushinsky", 

Odesa, Ukraine 

СRОWDSOURСING OPPORTUNITIES FOR REALIZATION  
OF GLOBAL CIVIL SOCIETY PROJECTS 

The article analyses possibilities of special interactive сrowdsourcing platforms for the 

construction of global civil society. It is proved that сrowdsourcing’s potential appears exactly in 

a public sector. Argued, that the value of сrowdsourcing consists in possibility to go out for the 

scopes of narrow expert qualification. The author draws attention that crowdsourcing has 

launched a global public projects with unique results. It is indicated that a decisive role for 

сrowdsourcing as a global phenomenon has played not so much Internet itself, as a technical 

means, but social networks, as a result of certain activity of people. Сrowdsourcing is the display 

of the mass collaboration as collective activity above one project on condition of independent 

participation each of participants. 

Key words: global civil society, crowdsourcing, crowdsourcing platform, social networks. 

За сучасних умов зміни технологічної, комунікаційної та соціальної парадигм актуалізується 
конструктивний діалог між суб’єктами інформаційного суспільства, шукаються ефективні способи 
соціокомунікаційної взаємодії. У зв’язку із цим у всіх галузях застосовуються інноваційні підходи 
та технології, які спрямовані на максимальне задоволення потреб сторін соціокомунікаційного 
процесу. Особливої популярності серед інноваційних технологій набувають спеціальні інтерактивні 
краудсорсингові платформи. Технології краудсорсингу можна застосовувати не лише у бізнес-
середовищі; на нашу думку, їх потенціал якнайширше виявляється саме у громадському секторі. 

Термін «краудсорсинг» запропонував редактор і журналіст Дж. Хау (Jeff Howe) у статті 
(2006 р.), яка через три роки була розвинена до формату книги − «Краудсорсинг: колективний розум 
як інструмент розвитку бізнесу» (2009 р.). Термін «краудсорсинг» (англ. crowd – натовп, sourcing – 
використання ресурсів) у найширшому значенні означає передання деяких виробничих функцій 
невизначеному колу осіб. Краудсорсинг базується на припущенні, що в суспільстві є талановиті 
люди, готові безкоштовно або за символічну винагороду генерувати ідеї, вирішувати проблеми, 
проводити дослідження в громадських цілях; головним стимулом для них є не винагорода, а 
можливість побачити втілення своєї ідеї на практиці1.  

За безлічі нюансів у трактуваннях, основна ідея краудсорсингу ‒ «використання ресурсів 
натовпу» (дослівний переклад терміну) для вирішення певних завдань. Видається (й на цьому 
наголошують експерти), що назва «краудсорсинг» не зовсім вдала, бо «натовп» асоціюється з 
чимось пасивним, конформним, некомпетентним. Краудсорсинг ж об’єднує ініціативних і думаючих 
добровольців, готових долучитися створення чогось нового. Можливо, словосполучення «пошук 
талантів» краще б охарактеризувало використовуваний інструмент, бо цінність краудсорсингу 
полягає в можливості вийти за рамки вузької експертної кваліфікації, подивитися на проблему з 
несподіваної точки зору. Утім, важливо пам’ятати: для вирішення складних завдань потрібна не 
лише громадянська позиція, а й вузька кваліфікація. 

                                                      
1 Деменко, А.Е. (2013). Иcпользование метода краудсорсинга в целях повышения эффективности бюджетных 
расходов. Вестник Югорского государственного университета, 4 (31), 28-32. 
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Краудсорсинг є мобілізацією людських ресурсів людей за допомогою інформаційних 
технологій із метою вирішення завдань, що виникають перед бізнесом, державою й суспільством у 
цілому. Тому можна говорити про окремі види краудсорсингу – бізнес-краудсорсинг, громадський 
(суспільний) і політичний (державний). Власне в площині глобального громадянського суспільства 
ми маємо справу з громадським (суспільним) краудсорсингом, спрямованим на вирішення будь-
якого спектра завдань, пов’язаних із суспільною діяльністю, взаєминами між людьми, 
доброчинністю.  

На думку Б. Славіна, краудсорсинг можна вважати ідеологією інформаційного суспільства1. 
Інтернет дає можливість користувачам об’єднуватися усупереч кордонам, призводячи до 
сприйняття людьми себе як єдиного цілого. Саме зараз формуються новітні потужні громадські 
механізми саморегулювання. Соціальні мережі, різні діалогові Інтернет-майданчики, тематичні 
онлайн-спільноти починають впливати на політичній арені, висуваючи чіткі вимоги до забезпечення 
соціальної справедливості. Залучення населення до вирішення завдань через краудсорсинг підсилює 
творчу активність і водночас веде до небаченої раніше можливості організовувати групи населення. 
Краудсорсинг дав старт глобальним суспільним проектам із унікальними результатами. 

Технологія краудсорсингу, яка передбачає можливість використовувати на добровільних 
засадах Інтернет-спільноти, стала не просто черговим кроком у розвитку засобів комунікацій: вона 
окреслила тенденцію до розширення доступу мільйонів людей до обміну інформацією. За даними 
Міжнародного союзу електрозв’язку, кількість Інтернет-користувачів на початок 2015 р. 
перевищила 3 млрд. Такий ресурс відкриває великі перспективи для використання краудсорсингу. 
Але ще більше ці перспективи уможливляться, якщо буде реалізований (у планах на 2015 р.) 
масштабний проект «Аутернет» − повністю безкоштовний бездротовий сигнал Wi-Fi, який стане 
доступним (не вимагатиме пароля для підключення) будь-якому жителю нашої планети. 

Саме Інтернет зробив цей спосіб дешевим і загальнодоступним у багатьох сферах людської 
діяльності, а розвиток технологій забезпечив доступ до інформації величезній кількості 
користувачів2. Проте Дж. Хау вказує на вирішальну роль не стільки Інтернету, як технічного засобу, 
скільки соціальних мереж, як результату певної діяльності людей, яка в іншому вигляді існувала ще 
до появи Інтернету: «Якщо краудсорсинг і пов’язаний із Інтернетом, то головна його суть полягає не 
у використанні сучасної технології. Технологія сама по собі − це пучок проводів, чіпів і 
незрозумілих інструкцій для експлуатації. ... Куди важливіші й цікавіші вчинки людей, які 
проявляються завдяки цій самій технології, зокрема здатності Інтернету об’єднати масу людей в 
один організм із нескінченними можливостями. Саме розвиток Мережі дозволяє нам скористатися 
кращою властивістю людської праці, відомою задовго до появи Інтернету: здатністю розбити 
непосильне завдання − наприклад, складання енциклопедії — на досить дрібні частини й тим самим 
зробити роботу не тільки практично здійсненною, але ще й захоплюючою»3. 

За словами М. Кастельса, «в умовах інформаційної ери історична тенденція приводить до 
того, що домінуючі функції й процеси усе більше виявляються організованими за принципом мереж. 
Саме мережі становлять нову соціальну морфологію наших суспільств, а поширення «мережевої» 
логіки значною мірою позначається на ході й результатах процесів, пов’язаних із виробництвом, 
повсякденним життям, культурою й владою», «мережева форма соціальної організації існувала й в 
інший час, і в інших місцях, однак парадигма нової інформаційної технології забезпечує 
матеріальну основу для всебічного проникнення такої форми в структуру суспільства»4. 

Краудсорсинг – модель розподіленого вирішення проблем і пошуку рішень, дроблення об’єму 
роботи на складові, що складають єдине ціле подібно до мозаїки. Інформація про проблему 
поширюється серед невизначеного кола осіб у формі відкритої пропозиції надсилати варіанти її 
вирішення. Знання та зусилля, сукупно використовувані, істотно перевищують знання та зусилля 

                                                      
1 Cлавин, Б. (2012). Эволюция моделей сорсинга и ноосорсинг. Information Management, 4, 68-69. 
2 Косуля, І.Ю. (2014). Краудсорсинг та краудфандинг: нові поняття чи нові феномени? Методологія, теорія та 
практика соціологічного аналізу сучасного суспільства, 20, 267‒271. 
3 Хау, Дж. (2012). Краудсорсинг: Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. Москва: Альпина 
Паблишер, 18. 
4 Кастельс, М. (1999). Становление общества сетевых структур. Новая постиндустриальная волна на 
Западе. Москва: Academia, 492. 
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кожної окремої людини (т. зв. ефект синергії)1. Відповідно, головний принцип краудсорсингу можна 
сформулювати так: у групи людей (натовпу) більше знань, ніж у окремої людини, але мистецтво 
полягає саме в тому, щоб створити умови для реалізації цих знань.  

Таким чином, краудсорсинг є не просто організацією форуму, на якому учасники 
формулюють у нерегульованому режимі свої питання, зауваження та пропозиції, і навіть не 
традиційний механізм зворотного зв’язку, а організаційно та методично упорядкована модель 
діалогової взаємодії організації з ініціативними користувачами Інтернету2. На думку О. Кірєєвої, 
краудсорсингові проекти стають своєрідними соціально-кар’єрними ліфтами, оскільки дають 
можливість талановитим людям виявити себе3. 

На думку Дж. Хау, краудсорсинг показав, що, всупереч загальноприйнятим поглядам, люди не 
завжди поводяться передбачувано щодо власних інтересів. Як правило, вони беруть участь у 
краудсорсингових проектах за малі гроші або взагалі безкоштовно й при цьому невтомно трудяться, 
незважаючи на відсутність матеріального стимулу. Така поведінка видається нелогічною, якщо її 
оцінювати крізь призму традиційної економіки, але стимули не завжди виміряються доларами або 
євро. Краудсорсинг уміло користується глибинною соціальною природою людини. Всупереч 
похмурому, повному безвиході пророкуванню, що Інтернет буде переважно ізолювати людей один 
від одного, краудсорсинг використовує технологію для розвитку безпрецедентних рівнів 
співробітництва й плідних обмінів між людьми з різноманітними біографіями із всіляких точок 
земної кулі. Віртуальні співтовариства — основа краудсорсингу, що забезпечує контекст і 
структуру, у якій здійснюється «робота»4. Мотивацією людей до безоплатного витрачання сил, часу 
та донесення своїх ідей можуть бути: 1) інтерес до процесу вирішення творчого завдання; 2) 
бажання побачити свої ідеї втіленими у виробництві, гордість за їх авторство; 3) намір зробити 
внесок у спільноту та відчути причетність до створення чогось значущо. 

Основою краудсорсингу є підхід, за яким кожна людина володіє знаннями та талантами, які 
можуть виявитися затребуваними іншими людьми; саме людина з усіма своїми особливими 
навичками ‒ центральна ланка краудсорсингу. Наші індивідуальні особливості ‒ цілий букет збігів 
обставин, цю унікальність, присутню у великих групах, можна назвати різноманітністю, яка є 
потужною силою для розробки нових продуктів і вирішення широкого спектру проблем. 

На нашу думку, краудсорсинг є проявом т. зв. відкритого (масового) співробітництва як 
колективної діяльності над одним проектом за умови самостійної участі кожного з учасників. За 
гіпотезою дослідника Дж. Суровецького, автора книги «Мудрість натовпу» (2004), завершується 
епоха, коли громадськість погоджувалася з тим, що політична та медіа-еліти мали «монополію на 
мудрість». С. Федонюк звертає увагу, що на відміну від проектів масової кооперації, відкрите 
(масове) співробітництво не передбачає попереднього узгодження дій та обсягів роботи для кожного 
учасника й обов’язкового формування сталих груп учасників, кожен із яких виконує певну роботу 
добровільно й на основі особистого зацікавлення, навіть без погодження з іншими учасниками. Такі 
проекти відкритого (масового) співробітництва реалізуються переважно на базі соціальних медіа-
сайтів універсального призначення (наприклад, Facebook) або спеціалізованих, а також на основі 
спеціально створених віртуальних платформ, як-от: петиційні проекти (наприклад, Avaaz), 
утилітарні системи для генерування документів (наприклад, на базі GitHub)5.  

Соціальна технологія краудсорсингу може бути активним «громадянським опором» щодо 
певних державних практик, ініціатив або інститутів. Ця технологія об’єднує нові мережеві 

                                                      
1 Бадьина, Л.П., Миньков, С.Л. (2014). Краудсорсинг: синергия интернет-сообществ. Современные наукоемкие 
технологии, 5, 63-66. 
2 Cавченко, И. А. Современные методы осуществления диалога между государством и обществом. 
‒http://psyjournals.ru/social_economical_psychological_/issue/63144.shtml‒. 
3 Кірєєва, О.Б. (2012). Краудсорсинг як метод активного використання колективного інтелекту. Результат-
орієнтовані підходи, інструменти та технології в публічному управлінні. Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 
77-78. 
4 Хау, Дж. (2012). Краудсорсинг: Коллективный разум как инструмент развития бизнеса. Москва: Альпина 
Паблишер, 20-21. 
5 Хома, Н.М. (заг. ред.) (2015). Новітня політична лексика (неологізми, оказіоналізми та інші новотвори). 
Львів: Новий світ-2000, 44-45. 
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інноваційні технології, є новим баченням вирішення комплексних завдань із використанням 
інтелектуального потенціалу та знань мільйонів громадян із поділом процесу на окремі частини1. 

За останні роки громадсько-політичний краудсорсинг демонструє свою ефективність в умовах 
надзвичайних ситуацій: японці створювали краудсорсинговий ресурс для збору відомостей про 
радіаційний фон у різних регіонах країни; американці інтегрували соціальні мережі в процес 
попередження та ліквідації різних надзвичайних ситуацій і под. Яскравим прикладом краудсорсингу 
є створення інформаційної програми «Ушахіді» (2007) у Кенії, коли під час президентських виборів 
країну охопили збройні міжетнічні конфлікти; офіційна влада блокувала роботу багатьох ЗМІ, в 
результаті чого населення опинилося в інформаційному вакуумі, який спробували заповнити 
блогери.  

Найбільшу популярність здобули такі краудсорсингові проекти, як Wikipedia (вільна 
енциклопедія, яка пропонує всім користувачам готувати та редагувати статті), OpenStreetMap 
(вільна карта світу, що пропонує користувачам створювати докладні карти міст), Ebird (вільна бази 
даних, яка пропонує любителям-орнітологам виконувати рутинні процедури спостереження). Якщо 
зосередитися лише на екології (як одній із сфер інтересу глобального громадянського суспільства), 
то прикладом застосування краудсорсингу є різні карти, у складанні яких беруть участь усі 
зацікавлені громадяни, відзначаючи на даних картах місця екологічних порушень, охоронювані 
природні об’єкти, місця проживання рідкісних видів флори та фауни, розміщуючи інформацію про 
стан певного об’єкта довкілля2. 

Отже, краудсорсингова технологія − це соціальна технологія, реалізована суб’єктами 
громадянського суспільства в громадських і державних інтересах. Краудсорсинг є технологією, що 
поєднує нові мережеві інноваційні системи з можливістю вирішення комплексних завдань шляхом 
використання інтелектуального потенціалу та знань мільйонів людей. Застосування технології 
краудсорсингу дозволяє залучити до публічного управління, за допомогою віртуального 
інформаційного простору людей, що володіють громадянською активністю, новими й ефективними 
ідеями, здатністю до інноваційного мислення. Систематизований обмін ідеями за допомогою 
мережевих технологій, уможливлює залучення у глобальне управління людей, що демонструють 
громадянську позицією. Потрібно ширше застосовувати можливості сучасної технології громадської 
експертизи, в рамках якої пропозиції та рішення може пропонувати кожен користувач Інтернету без 
будь-яких обмежень. 

Сьогодні краудсорсинг розвивається швидкими темпами, бо дозволяє вирішувати 
різноаспектні проблеми та завдання, які стоять перед суспільством в епоху глобальних викликів із 
мінімальними часовими та фінансовими ресурсами. Краудсорсинг стає одним із способів широкої 
громадської участі у соціально-економічному та політичному житті. У XXI ст. цей механізм е-
демократії може реанімувати повноцінне народовладдя у суспільстві.  

На нашу думку, саме краудсорсинг може стати засобом реалізації екологічних, економічних, 
соціальних та інших громадських ініціатив. Саме нові технології уможливили віддалену 
інтерактивну взаємодію як новий тип комунікації. За вірно заданих умов пошук вирішення 
проблеми з опорою на сукупні знання багатьох людей може бути ефективнішою методикою, ніж 
використання знань і досвіду кількох із них. «Мережевий натовп» («мудний натовп») має 
мегапотенціал для реалізації глобальних проектів. За правильного його розвитку, краудсорсинг не 
має залишитися у форматі Інтернет-форумів, де лише висловлюють свою думку, а має «вирости» до 
механізму колективної відповідальності.  

                                                      
1 Рогова, А.В. (2013). Краудсорсинг как инструмент социально-экономического развития региона. 
Современные проблемы науки и образования, 5 (49).  
2 Курочкин, А.В. (2013). Инновационная политика в условиях сетевого общества. Санкт-Петербург: 
Издательство РХГА.  
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FOREIGN MILITARY FORCES EMPLOYMENT  
IN HUMANITARIAN OPERATIONS AFTER NATURAL 
DISASTERS 

Humanitarian action is aimed at alleviating suffering where it exists. Relief aid after natural 

disaster tries to make life of affected population as it was before the catastrophe. All available 

resources including military forces should be used to minimize the human cost of a natural 

disaster. This study examines the advantages, limitations and implications of using foreign 

military assets as part of the international response after natural disasters. The criteria of 

military involvement in humanitarian operations aimed at overcoming the impacts of natural 

disasters are decribed in the article. Special attention is given to the principles, instruments and 

mechanisms of civil military coordination in humanitarian operations. Due regard is also paid to 

the peculiarities of the use of the United Nations special military forces in humanitarian 

operations and tasks that military may perform. The article analyses the criteria of efficiency of 

military presence in affected area, explores the challenges of military involvement in 

humanitarian operations, examines the role of national commander in combined humanitarian 

operation. 

Key words: natural disasters, overcoming of natural disasters, foreign military forces, UN forces, 

coordination of military and civilian forces. 

Humanitarian action is aimed at alleviating suffering where it exists. Relief aid after natural disaster 
tries to make life of affected population as it was before the catastrophe. All available resources including 
military forces should be used to minimize the human cost of a natural disaster.  

While wars occur once in two or three decades, disasters strike regularly. Disasters result in heavy 
casualties and losses, much more than the casualties of conventional wars. In case of armed conflict it is 
possible to predict when the humanitarian catastrophe may occur and when the assistance of international 
community will be urgent. International organizations have enough time to plan humanitarian operation, to 
find donors. But no one knows when and where natural hazard will strike. In case of natural disaster the 
fails in the mechanisms and instruments of international humanitarian action are become evident.  

National government is responsible for protection of its population. This principle is enshrined in 
international law and affirmed by the United Nations. Each state has the responsibility first and foremost to 
take care of victims of natural disasters and other emergencies occurring on its territory. Hence, the affected 
state has the primarily role in the initiation, organization, coordination, and the implementation of 
humanitarian assistance within its territory1.  

The magnitude and duration of many emergencies may be beyond the response capacity of many 
affected countries. In any such case the affected state can address international community for help. 
International governmental and non - governmental organizations often become active part of the 
international response with coordinating role of the organization of the United Nation.  

Certainly in situations where a state is suffering severe damage caused by natural hazard and as a 
result population's needs cannot be met in affected countries, assistance of the international community is 
able to save more lives and to foster rapid recovery. But in some humanitarian operations the involvement 
of military units is urgent. The armed forces are supposed to be called upon to intervene and take on 
specific tasks only when the situation is beyond the capability of civil administration. 

The issue of military involvement in humanitarian crises is quite controversial, especially in the 
context of humanitarian organizations. There are many examples where the military forces directly 
involved in humanitarian assistance, including the crisis in Ethiopia in 1935. The military were involved in 
organizing Berlin Air Bridge in 1948. In many countries, national armed forces should ensure rapid 

                                                      
1 UNGA Res 67/231 (9 April 2013) UN Doc A/RES/67/231). 
<http://www.preventionweb.net/files/resolutions/N1249246.pdf> (2015, April, 10). 
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response to natural disasters. 
The use of military forces aimed at conducting operations after natural disasters have been subject to 

discussion within the humanitarian community for many years. Among the sources of discussion are the 
following issues: the politicization of aid; outflow of donor funding from humanitarian organizations; 
erosion of identity and as a result increased tension that appears in negotiations on access to affected 
populations. 

It is believed that humanitarian assistance is becoming increasingly politicized. Most Western 
countries accused of using humanitarian action including that during natural disasters to achieve strategic or 
tactical purposes. These concerns caused first of all by the fact that international military began to take a 
more active part in the disaster. The US military, for example, deployed their forces in the areas of disaster 
more than 40 times since 20041. These figures indicate an increase in military intervention in humanitarian 
actions. The presence of foreign military forces may be seen as a threat to the sovereignty and territorial 
integrity of the affected countries. However such frequency may indicate availability of resources in the 
United States to provide humanitarian assistance and the USA prominence among donor. 

The interest of the military in responding to disasters is growing. Assisting relief efforts can improve 
the military’s image. Humanitarian operations provide training opportunities, and may also be regarded as a 
way for the military to diversify their role in period when armed forces globally are experiencing budget 
cuts2.  

But the presence of foreign military units on the territory of affected state can be seen as threat to 
national sovereignty. The most prone to natural hazards states have weak governance. So armed forces can 
outstay their welcome. As the threat to life recedes, cultural properties, temporarily forgotten can re-assert 
themselves, and transgressions of cultural taboos, temporarily forgiven, can cause great offence. Longterm 
dependency on international aid can cause its own problems, and the end up of this aid can have a second 
disastrous effect on the affected state, resulting in resentment and negating the goodwill that generally 
accompanies the military in its role as saviors3.  

In recognition of the fact that humanitarian relief is and should remain a predominantly civilian 
function, in accordance with international norms conditions and limitations on the use of foreign military 
force in humanitarian operations after disaster: these assets should be used only if they meet a genuine 
humanitarian need, operate in accordance with humanitarian principles (neutrality, humanity, impartiality, 
independence) and coordinate with the other actors of the humanitarian operation. 

The Oslo Guidelines stipulates the principle of “last resort” concerning the military involvement in 
humanitarian operations. Armed force should be seen as a tool complementing existing relief mechanisms 
in order to provide specific support to specific requirements, in response to the acknowledged 
"humanitarian gap" between the disaster needs that the relief community is being asked to satisfy and the 
resources available to meet them. Therefore, foreign military and civil defense assets should be requested 
only where there is no comparable civilian alternative and only the use of military or civil defense assets 
can meet a critical humanitarian need. The military or civil defense asset must therefore be unique in 
capability and availability4.  

The principle of last resort contradicts the criterion of effectiveness, that mean that military assets 
should be employed at the stage of response and they need to start their action as soon as possible in order 
to save more lives and to minimize loses.  

The armed forces in relief operations should meet the principle of “first responder last resort”. Both 
governments and humanitarian actors acknowledge that there are some areas where the military tends to 
possess unique capabilities, primarily in transport and logistics. In such areas, the last resort criterion is 

                                                      
1 Sylves, R.T. (2008). Disaster policy and politics: emergency management and homeland security. CQ Press. 
2Hofmann, Ch.-A., Hudson, L. Military responses to natural disasters: last resort or inevitable trend? Humanitarian 
Practice Network. <http://www.odihpn.org/humanitarian-exchange-magazine/issue-44/military-responses-to-natural-
disasters-last-resort-or-inevitable-trend> (2015, April, 01). 
3 Elayne, J. Optimising the Use of Armed Forces in Natural Disasters. Defence Viewpoins from the UK Defence 
Forum. <http://www.defenceviewpoints.co.uk/articles-and-analysis/optimising-the-use-of-armed-forces-in-natural-
disasters>. 
4 Guidelines On The Use of Foreign Military and Civil Defence Assets In Disaster Relief - “Oslo Guidelines” Updated 
November 2006 (Revision 1.1 November 2007). Reliefweb. 
<http://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/8706B7B69BD77E00C1257233004F0570-OCHA-
Nov2006.pdf>. 
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therefore more easily fulfilled. 
Civilian authorities turn to the military for help in humanitarian operations for several reasons. 

Military can provide civil authority with such vital elements of humanitarian operation as manpower food, 
fuel, communications, building supplies, medicines, tools and equipment, transport (land, sea and air), 
technical assistance (especially logistics and communications) and facilities. Military units are 
distinguished by discipline and self-support. While disaster victims usually worry only about their own 
needs after natural hazard, civilian authorities cannot mobilize indigenous people to clean rubble or patch 
roads, but military units can do it well. 

When disaster strikes civil administration is usually severely limited because communications are 
likely to be affected and staff members may be among the victims requiring assistance. In cases where local 
military forces have been affected or have been ordered back to their barracks while an international 
peacekeeping force guarantees disengagement, the internal communications and command-and-control 
systems of the outside force are likely to be even more sophisticated and secure. To a civil relief official in 
the midst of post-disaster chaos, a disciplined, ordered system is just what is needed to get things out to the 
affected population. 

The disaster management cycle can be divided into six stages: prevention, mitigation, preparedness, 
response (rescue and relief), rehabilitation and reconstruction. The involvement of armed forces is urgent to 
assist in the response stage of the disaster management cycle for search, rescue and relief. This is the most 
crucial stage of the “Disaster Management Cycle” and timely and effective employment of the armed forces 
in search, rescue and relief operations can limit damage and save lives. 

Countries affected by natural hazard usually turn first to their neighbors for assistance for several 
reasons. Among them is proximity of their assets; their probable good understanding of the political, social 
and geographic characteristics of the affected country. This is especially true in the first days of a disaster 
relief operation 

The decision to provide military assets to a disaster relief operation in another country is rather 
political. Political considerations may be domestic, when public opinion pushes government to respond to 
human suffering or to the need to help citizens of the affected country. Some countries use their 
involvement in humanitarian operations as means to contribute country’s desired profile on the world stage. 
Countries contributing military assets often take such decision because they have historical, political or 
strategic stake in the affected country. Reciprocity can also be a factor. Given that humanitarian assistance 
must to be provided exclusively on the basis of humanitarian need and in accordance with the principles of 
impartiality, neutrality, humanity and independence, politically motivated deployments of foreign armed 
forces is a challenge for humanitarian community. Taking decision to deploy military contingents to the 
affected country the contributing government should be guided by political consideration. Political 
motivations can lead to the situation when government dispatches military assets that do not correspond to 
the needs of the response. This can cause a lot of problem for coordination in the affected country. 

The main task for international community is to create such a humanitarian space, where all available 
resources are used, different actors are engaged and where is no threat to national sovereignty of the 
affected countries. That`s why there should be established instruments and mechanisms for civil-military 
coordination.  

Crucial for establishing efficient cooperation between military and civilian is development and 
adherence to principles of civil-military coordination such way that an affected state`s sovereignty is not 
violated, and humanitarian actions are conducted in accordance with the particular needs of the affected 
population. 

In this context, it should be emphasized that the responsibility for all actions after disaster rests on an 
affected States. The national government`s action to restore the affected areas may be only supplemented 
by foreign military resources and means of civil defense, allocated as part of international efforts for 
conducting humanitarian operations. 

Most deployments of foreign military assets in disaster relief operation are provided after direct, 
bilateral negotiations between governments, or even between national militaries, based on established 
relationships, and rarely through the United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs 
(OCHA).  

Military resources should be seen as complementary tool to the existing delivery mechanisms to 
provide particular support in accordance with the existing needs, taking into consideration the recognized 
"humanitarian gap" between the needs of the affected population and availability of such resources.  
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Military resources and civil defense facilities may include personnel, equipment, supplies and 
services provided by foreign military and civil defense organizations during international humanitarian 
operation, when these forces are controlled by the UN [94]. One should note that civil defense organization 
is any organization that is controlled by the government and performs the functions listed in paragraph 61 
of Additional Protocol 1 to the Geneva Conventions of 19491. 

Military units and civil defense forces performing tasks in support of UN humanitarian action should 
act in accordance with the operational environment. Provided that the appropriate course of action does not 
violate any of the humanitarian principles of humanitarian aid and the Coordinator or any other responsible 
authority shall authorize the United Nations to perform such task. 

However, there are situations where the use of military resources is the issue of extreme necessity to 
provide timely and efficient humanitarian operations. In such cases, military assets should be used if they 
are available. In general, these resources may be divided into two categories: military resources and means 
of civil defense placed at the disposal of the United Nations and other resources of the involved forces. 

The principal difference between the two kinds of resources is that UN military resources and means 
of civil defense are placed under the control of the UN and/ or humanitarian agencies based on a regular 
basis to support humanitarian goals of the United Nations. When emergency occurs, available resources are 
usually limited. Military resources and civil defense may be deployed on a bilateral basis or according to 
regional agreements as "other forces involved" or as part of the United Nations operation. The second group 
also includes UN peacekeeping forces. 

The UN military resources and means of civil defense must always remain under the control of 
civilian personnel. However humanitarian agencies using the UN military resources and means of civil 
defense should realize that commander of the military units or civil defense forces is ultimately responsible 
for the safety and security of these resources and a state, providing assistance usually does not jeopardize 
lives of its soldiers and personnel, if it considers some tasks to be too risky or irrelevant. So actually the UN 
cannot completely rely on foreign forces. 

Usually the UN unarmed military resources and means of civil defense when they are perceived as 
neutral or impartial, that in fact distinguishes them from other military units, may be used to support all 
forms of humanitarian activities. However, the question of their involvement in providing direct support is 
to be decided in each case and only if it meets the criterion of "last resort". But as a rule they should be used 
for indirect assistance and infrastructure support tasks2. 

Military manpower engaged solely in support of the UN humanitarian actions should look different 
from the personnel of the units used to address other military missions and receive adequate protection from 
the affected countries. 

All assistance including military resources and civil defense facilities should be provided at the 
request or with the consent of an affected state. A state suffering a natural disaster, if it needs international 
assistance should call up for help as soon as possible to maximize its effectiveness. The Office for the 
Coordination of Humanitarian Affairs is responsible for distribution reports on the situation. Some states do 
not call up for international assistance, but different international organizations and countries propose their 
help, and only after consent of the affected state is given, they can start the humanitarian operation. If the 
impacts of natural disaster are devastating and a state does not have enough resources to overcome these 
impacts, no state can deploy its assets to help affected population until the affected country agrees to such 
action. Some countries reject any possibility of international assistance on its territory. Usually states with 
such policy have weak governance.  

So international law stipulates that requests for military assets and means of civil defense should not 
be construed as consent to certain military operations or be used as a justification for military operations, 
use of force or violation of the sovereignty of an affected state. For this aim states should establish 
cooperation with OCHA beforehand for conducting efficient humanitarian operations on critical phase. 

The national government is responsible for planning disaster preparedness, which should include the 
receipt of foreign aid, the procedures for obtaining and using military forces. 

Prone to natural disasters states that are potential recipients of foreign military forces should notify 
                                                      

1 Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of 
International Armed Conflicts (Protocol I),(adopted 8 June 1977, entered into force January 1979). 
<https://www.icrc.org/ihl/INTRO/470> (2015, March, 06). 
2 Sebastiaan, J.H. Rietjens, Myriame, T. I. B. Bollen (2008). Managing Civil-Military Cooperation: A 24/7 Joint Effort 
for Stability. Ashgate: Publishing, Ltd. 
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OCHA on the size of needed international aid complementary to national capacity of affected countries to 
meet the needs that may arise as a result of a disaster. In addition a country that often faces natural 
disasters, should report OCHA on a single national point of contact that starts its work in case of 
emergency. 

States that allow humanitarian agencies to use military resources provided by other states should 
notify OCHA of all restrictions on the use of force, and include such organizations in Agreement on the 
Status of Forces concluded by their governments with the governments or coalitions. This does not preclude 
the possibility of state in each case to impose restrictions on the use of military forces deployed on its 
territory1. [90, c. 102]. 

Affected countries should provide the international community with timely and accurate information 
about the nature and scale of the disaster in order to improve the efficiency of external assistance. If 
necessary, OCHA can assist the country experiencing natural disasters in this task by means of United 
Nations Disaster Assessment and Coordination. 

The primary responsibility for providing humanitarian assistance to affected population rests on the 
affected state. An affected state may reject option of using military resources, even though the United 
Nations has received a request for assistance from the affected state or from the UN Secretary General. 

States that adhere to specific policy of use of on its territory military forces of foreign countries may 
consider bringing this to the attention of the Coordinator of Humanitarian Assistance and Resident 
Coordinator and to the Office of the Coordination of Humanitarian Affairs of the United Nations. 

Foreign military forces involved in humanitarian operation, will be used on the basis of bilateral or 
multilateral agreements, where status of deployed forces engaged in the relief operations hold be laid down. 
If such an agreement is not concluded before the occurrence of the disaster, the process for providing 
military humanitarian operation is much more complicated, because the state need to conclude such 
agreement, that takes time, that is crucial for saving lives. If a state is willing to deploy military forces to 
help the affected state but the bilateral agreement is not concluded, the sides are to begin negotiation 
process, that can last for a long time. The main problem is that a lot of states do not have such agreements 
even with their neighbors, that makes the UN the main source of assistance for them. 

The UN may use military resources and means of civil defense only if the following criteria and 
provisions are met: 

- Requests for use of military resources and civil defense assets in support of the UN agencies should 
come from the Humanitarian Aid Coordinator or Resident Coordinator and should be based exclusively on 
humanitarian criteria. 

- Humanitarian agencies should use military force as a last resort that means, in the absence of other 
alternatives to resolve civil emergency humanitarian problems in those terms. 

- Any humanitarian operation in which military assets are used must preserve its civilian nature and 
character. 

- Military resources must remain under the control of the military, but the whole operation as such 
should be conducted under the guidance and supervision of humanitarian organizations. Although it's not 
allowed any civil to command and control military. 

- Military units in humanitarian operations, as far as possible, should not provide direct assistance. 
- Any use of military force should be limited from in time. 
- States proving military units in support of the UN humanitarian operations should ensure that they 

will adhere to humanitarian principles2. 
To ensure rapid response to requests for assistance states should also inform OCHA and other states 

of the structure of the local authority responsible for disaster relief, as well as how they are going to carry 
out management of foreign military forces. 

To help population suffering natural disasters, humanitarian operation should begin as soon as 
possible. Therefore, it is vital that affected countries facilitated the arrival foreign military forces, and 
contributed to their deployment by providing: 

• permission to fly over the territory and landing; 
• failure of commercial documentation; 
• exemption from customs duties; 
                                                      

1 Sylves, R. T. (2008). Disaster policy and politics: emergency management and homeland security. CQ Press. 
2 Sebastiaan, J.H. Rietjens, Myriame, T. I. B. Bollen (2008). Managing Civil-Military Cooperation: A 24/7 Joint Effort 
for Stability. Ashgate: Publishing, Ltd., 270. 
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• waive visa requirements; 
• free access to disaster zones; 
• recognition of certificates; 
• permission to use transport and communications. 
For the same purpose affected countries that are acting parties to the Tampere Convention on the 

provision of telecommunications means to prevent, mitigate and overcome natural disasters should extend 
the provisions of the Convention on the foreign military forces deployed in their territory. 

A state that suffered devastating impacts of natural disaster in order to prevent infringement against 
sovereignty shall notify the OCHA and other members of the humanitarian activities when relief operation 
must be stopped, and draw up plans of the withdrawal of foreign military forces. Thus the state protects 
itself from the occupation and encroachment on its sovereignty. 

When natural hazard occurs the Coordinator of humanitarian assistance is usually appointed in the 
affected country. After his appointment the Coordinator of humanitarian assistance is responsible for 
initiating requests for the use of military force by the United Nations or other use of military resources and 
civil defense assets. If a coordinator of humanitarian assistance is not appointed, the UN Resident 
Coordinator should take decision on involvement of the UN military forces in the overcoming of the 
consequences of natural disaster. 

Before sending a request to use the above mentioned resources and funds the UN Resident 
Coordinator or Humanitarian Coordinator should consult the authorities of the affected State, respectively. 
In the absence of Humanitarian Coordinator or the UN Resident Coordinator the government of the affected 
countries after consultation with the Inter-agency Standing Committee should take decision to use military 
forces to support humanitarian action of the United Nations. 

Resident Coordinator or Humanitarian Coordinator should ensure the availability of coordination 
mechanisms to use humanitarian UN agencies involved in relief action effectively. If it is high risk that an 
emergency will have long-term effect or conditions when the state will need assistance again, humanitarian 
agencies of the United Nations system shall take appropriate measures to meet the needs of the resources in 
the devastated by means of affected state or other private sources. 

When armed forces are used by humanitarian agencies of the UN system, the Resident Coordinator 
or Humanitarian Coordinator should ensure availability of appropriate control mechanism over the use of 
the UN armed forces that should meet the United Nations rules and regulations. 

Resident Coordinator or Humanitarian Coordinator together with the commanders of military units 
and civil defense forces should regularly monitor methods of work of armed forces and give appropriate 
recommendations. Special attention should be given to types of tasks that may be performed; equipment of 
the military units and the cases when they may use force; order of subordination; criteria when the mission 
comes to an end [64]. 

The main responsibility of the United Nations Humanitarian Civil-Military Coordination section 
established as a part of the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, is to mobilize the military 
capabilities of the United Nations and to ensure coordination between civilian and military in emergencies. 
The United Nations Humanitarian Civil-Military Coordination section should handle requests to use the UN 
military forces, conclude arrangements with the State Member and supervise the use of these resources by 
the UN humanitarian agencies. 

In spite of many instruments and mechanism established in order to improve coordination between 
all actors engaged in humanitarian operation there is still states that are afraid of international assistance 
after natural disaster.  

To minimize the threat to national sovereignty states should establish relations with OCHA, conclude 
bilateral and multilateral agreements stipulating the principles and limitations of the international assistance 
in case of natural disaster, especially as concerns the military involvement.  
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The article describes problems in reforming of political systems in Central and Eastern Europe 

after the collapse of «socialist camp» and within the European Union expansion. The author 

analyzes political, economic and social factors that influenced the effectiveness of democratic 

transit and integration into European Union. It was determined that common feature of political 

transformations in Central and Eastern Europe is their foreign policy strategy, which gives 

reasons to consider these countries as separate and united political space within the European 
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Закономірності історичної нежиттєздатності авторитарних режимів у державах Центральної та 
Східної Європи мають певні результати, що проявились у розпаді «соціалістичного табору» 
наприкінці ХХ століття. Майже одночасно у цих державах розпочалися комплексні політичні та 
економічні реформи, націлені на перехід від авторитаризму до демократії. До особливої, тобто такої, 
що має певні відмінності від інших на шляху демократичного транзиту групи держав,  слід віднести 
країни Вишеградської групи – Польщу, Чехію, Словаччину та Угорщину. Зазначена група була 
створена 15 лютого 1991 р. шляхом підписання лідерами трьох постсоціалістичних держав (Польщі, 
Чехословаччини та Угорщини) спільної декларації про наміри європейської інтеграції1. 
Чехословаччина припинила своє існування як єдина держава у 1993 р.З цього часу Вишеградська 
група стала об’єднанням чотирьох суверенних держав, які сформували особливий політичний 
простір на теренах колишнього «соціалістичного табору» у Центральній та Східній Європі. Досвід 
проведення політичних реформ у вказаних державах  має практичне значення та може бути 
використаний при запровадженні системних соціально-політичних перетворень в Україні. 

Проблематика демократичного транзиту, зокрема, у державах Центральної та Східної Європи 
досліджувалась Зб. Бжезинським, С. Хантiнгтоном, С. Ліпсетом, У. Ростоу, Ф. Шміттером, 
Ю. Марушиаком, А. Мельвилем, Д. Стукалом, М. Миронюком та ін. 

Сучасні політичні простори як особливі соціо-культурні та геополітичні конструкції 
концептуально аналізувались у працях П. Бурдьє, С. Голунова, М. Кітінга, Н. Косолапова, 
Г. Пушкарьової, М. Стрежньової та ін. 

Класична транзитологія як напрямок політичної науки формувалась під впливом теорії 
модернізації, прихильники якої наполягали на першочерговій важливості соціально-економічних чи 
структурних факторів для демократизації політичного режиму. На думку У. Ростоу, для 
встановлення дієвого демократичного режиму необхідно слідувати шести правилам, які включають: 
мобілізацію всіх талантів і ресурсів для модернізації країни; здійснення модернізації відповідно з 

                                                      
1 Зашкільняк, П. О. (2008). Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів. 
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культурою і традиціями країни та перетворення її в національну ідеологію; забезпечення високих і 
стійких темпів економічного зростання та концентрацію на громадських цілях; досягнення 
компромісу при здійсненні політики; підвищення участі населення у вирішенні проблем країни; 
зважену зовнішню політику1. До зазначених правил необхідно додати такі: підвищення ролі 
середнього класу у економічній та політичній системах, утвердження у правовій системі 
непорушності та ефективності захисту права приватної власності, формування незалежного суду. 

Як зазначають Ф. Шміттер і Т. Л. Карл, демократичний транзит може здійснюватися чотирма 
шляхами : 1)  «нав’язаний перехід»; 2) «пактований перехід»; 3) «реформістський»; 
4) «революційний»2. 

Для держав Вишеградської групи характерним є «реформістський» перехід, який передбачає  
активність  не тільки політичних еліт, але й широку включеність в політичні процеси різних верств 
населення. Крім того, трансформація політичних систем у Польщі, Чехії, Словаччині, Угорщині 
супроводжувалась глибоким реформуванням адміністративно-територіального устрою, що призвело 
до створення ефективної моделі децентралізованої держави та утвердженням територіальної 
громади як самостійного політичного актора. 

Аналіз тенденцій трансформації конституційного законодавства в державах Центральної та 
Східної Європи дозволяє зробити висновок про домінування двох моделей реформування – 
реконструкції та демонтажу. Реконструкція передбачає звільнення конституційних норм від 
фіктивності, наповнення їх реальним змістом, що відображає фактичні суспільні відносини, а також 
ефективними механізмами реалізації. Демонтаж, у свою чергу, передбачає максимально можливу 
відмову від конституційних доктрин комуністичного минулого та формування нових політичних 
інститутів. Це процес швидкої заміни конституцій і тривалої адаптації до оновлених «правил гри» у 
політичній сфері. У моделі реконструкції адаптація направлена не на пристосування інституційної 
системи до нових конституційних норм, а, навпаки, на законодавче утвердження існуючих 
політичних практик. Результатом трансформації у обох варіантах є розробка нового 
конституційного законодавства, що відповідає потребам демократичного суспільства, але більш 
ефективним є шлях демонтажу3. 

Політичні реформи у Польщі пов’язані з прийняттям Національними Зборами Республіки 
Польща нової Конституції 02.04.1997 р., яка була затверджена на загальнонаціональному 
референдумі 25.05.1997 р. Основний Закон республіки за своєю структурою та змістом побудований 
за європейськими конституційними традиціями. Саме у конституції були закладені принципи 
функціонування нових політичних інститутів, а також нормативні передумови проведення 
адміністративної реформи, яка мала на меті трансформувати Польщу у сучасну 
конкурентоспроможну державу, здатну прийняти політичні й економічні виклики Європейського 
Союзу і стати її інтегрованою частиною. 

Адміністративна реформа у Польщі мала два джерела натхнення: європейський досвід і 
практика та власні традиції. Принципи, закладені у проведення адміністративної реформи, 
базувалися на традиціях європейської цивілізації. Ці принципи також закладено в основу стратегії 
розвитку країн-членів Європейського Союзу. Серед них : 1) Побудова громадянського суспільства – 
впровадження нових рівнів урядування,які мають наблизити кожного громадянина до процесу 
управління, стимулювати подальший розвиток громад, водночас роблячи їх відповідальними за 
результати своєї діяльності; 2) Субсидіарність – фундаментальний принцип функціонування 
Європейського Союзу. Шляхом деконцентрації центральний уряд передає ряд функцій, що можуть 
ефективно здійснюватись на нижчому рівні, ближче до громадянина, місцевим органам влади, або 
делегує їх територіальним спільнотам, залишаючи водночас частину з них у сфері своєї компетенції; 
3) Ефективність – місце Польщі в Європейському Союзі значною мірою визначаються ефективністю 
використання здібностей її громадян і спроможністю локальних і регіональних громад успішно 
використовувати свої можливості для власного розвитку; 4) Прозорість, відкритість і підзвітність – 
означає ліквідацію зайвих адміністративно-бюрократичних структур, радикальне реформування 
системи публічних фінансів, делегування нових, ширших повноважень для демократично вибраних 
місцевих влад; 5) Гнучкість – здатність оперативно реагувати на зміни зовнішніх і внутрішніх 
чинників, підвищення рівня гнучкості і встановлення ефективного зворотнього звязку з публічною 

                                                      
1 Ростоу, У. У. (1973). Политика и подъем роста. Москва: Прогресс.  
2 Карл, Т. Л., Шмиттер, Ф. (2004). Демократизация: концепты, постулаты, гипотез. Полис, 4, 6-26.  
3 Китинг, М. (2003). Новый регионализм в Европе. Логос, 6, 18-27.  
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владою. По суті, глибока структурна реформа публічної адміністрації складалася з двох 
взаємоповязаних реформ, які проводилися одночасно, – реформи територіального устрою та 
реформи місцевого самоврядування (децентралізації). Крім того, трохи пізніше було проведено 
певне реформування у центральному уряді. Важливо зазначити, що у кожній з цих сфер перед 
поляками стояв неоднаковий обсяг завдань. Так, якщо польські реформатори фактично перекроїли 
адміністративно-територіальний устрій держави, то система стосунків у трикутнику уряд-
парламент-президент була вже викладена у польській конституції і практикована раніше. Щодо 
місцевого самоврядування, реформа змінила досить багато, але певні базові принципи, такі як 
самоврядування на рівні гміни (найнижчої одиниці адміністративного поділу та місцевого 
самоврядування у Польщі, що об’єднує кілька невеликих територіальних громад) були прийняті 
задовго до реформи. Як бачимо, ефективність проведеної реформи у Польщі можна пояснити досить 
прозаїчно: вона робилася не на пустому місці. У більшості сфер вона була радше завершенням 
еволюційних змін, що розпочалися  досить давно1. 

Польські реформи показують, що зробити політичну систему демократичною без 
децентралізації державної влади неможливо у сучасній Європі. Фактично модель регіоналістської 
держави, класичним взірцем якої виступають  Італія та Іспанія, є об’єктивною передумовою 
проведення і інших реформ – економічних та соціальних. 

Трансформація політичної системи Угорщини має ознаки реконструкції, оскільки до 2012 р., 
тобто до набрання чинності нової Конституції (наймолодшої у Європі), діяла Конституція Угорської 
Республіки 1949 р. (із змінами 1989 р. та 1997 р.), – соціалістична за основними принципами, 
засадами та змістом. «Стартові умови» демократичного транзиту Угорщини виокремлюють її від 
інших держав Вишеградської групи, оскільки процеси економічної лібералізації та політичної 
демократизації розпочалися раніше, ніж у Чехословаччині (до її розпаду на Чехію і Словаччину) та 
Польщі. Так ще у 60-ті роки ХХ століття під керівництвом лідера Угорської соціалістичної робочої 
партії Яноша Кадара у країні були проведені ринкові за змістом економічні реформи, які призвели 
до формування потужного середнього класу вже до початку процесів розпаду соціалістичного 
табору. У 1989 р. в результаті переговорів правлячої партії з опозицією (так званого «Круглого 
столу») розпочалися політичні реформи в межах діючої на той час соціалістичної  Конституції. 
Майже без будь-яких політичних конфліктів була узгоджена стратегія внутрішньої та зовнішньої 
політики. 

Аналізуючи особливості демократичного транзиту у Словаччині, слід наголосити, що станом 
на момент проголошення незалежності (створення нової держави у результаті легального розпаду 
Чехословаччини), в країні були відсутні розвинені традиції політичної культури. Незважаючи на 20-
ти річний період демократичного розвитку між двома світовими війнами, вона зберігала до 
середини ХХ століття характер аграрної країни з низьким рівнем політичної ангажованості 
населення та недостатньо зрілим громадянським суспільством. Трансформація словацького 
суспільства в індустріальне відбувалась тільки в період 50-60 роки ХХ століття в умовах 
комуністичного режиму2. На відміну від Угорщини Чехословаччина до 1989р. не пройшла шлях 
лібералізації, в процесі якої могли сформуватись незалежні політичні партії. В результаті опозицію 
режиму складали громадські ініціативи, наприклад, екологічний рух та правозахисні групи3. Окрім 
слабкості опозиційних сил причиною запізнення формування системи політичних партій можна 
вважати негативне ставлення населення до самого поняття «політична партія». Саме тому створені 
на початку 1990-х років партії мали назву рухів: Християнсько-демократичний рух, «Рух за 
демократичну Словаччину». Але, незважаючи на стримане відношення частини населення і навіть 
нових демократичних еліт до політичних партій, саме вони після змін 1990 р. стали основною силою 
політичної організації громадян. На початку 1990-х років внаслідок політичних змін були створені 
зовнішні умови для формування демократичної системи: наявність парламентської демократії, а не 
президентської форми правління; створення нормативної платформи для розвитку політичного 
плюралізму, існування незалежних і недержавних засобів масової інформації, створення 
пропорційної виборчої системи, проведення вільних та альтернативних виборів в умовах політичної 
конкуренції. Формування незалежного словацького політичного простору завершилось ще перед 

                                                      
1 Зашкільняк, П. О. (2008). Історія Польщі: від найдавніших часів до наших днів. Львів. 
2 Musil, J. (1996). Czech and Slovak Society. The End of Czechoslovakia. Budapest: CEU Press, 77–94.  
3 Месежников, Г. (2007). Политические партии – акторы демократизации и реформ в Словакии. Опыт 
демократических преобразований в Словакии,  76-85.  
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розпадом Чехословаччини. Відсутність впливової загальнонаціональної партії було викликано 
відсутністю консенсусу в питаннях реформування державного устрою, що призвело до поразки 
прибічників збереження Чехословаччини1.  

Для держав Вишеградської групи слід виділити також спільні риси партійного будівництва. 
Більшість політичних партій у країнах Центральної та Східної Європи  вирізняє відносно низька 
ідеологізація при помітному відчуженні громадян від політичних процесів, що створює певні 
загрози демократичної деформації. 

Ще однією спільною рисою політичних трансформацій у державах Центральної та Східної 
Європи є зовнішньополітична стратегія, яка дає підстави вважати ці країни окремим єдиним 
політичним простором в межах Європейського Союзу. 

Як зазначає С. Голунов, формування єдиної Європи, процеси глобалізації в сучасному світі 
повністю змінили погляди на простір та територію. З’ясувалось, що на одній території можуть 
функціонувати різні рівні управління. Дослідники європейської інтеграції нараховують декілька 
таких політичних просторів в межах Європейського Союзу2. Регіон слід розглядати як єдиний 
цілісний простір, однорідний за певними критеріями, та такий, що відрізняється від інших 
політичних просторів саме за цими критеріями3. 

Досліджуючи особливості єдиної зовнішньополітичної стратегії держав Вишеградської групи, 
необхідно виділити чотири етапи розвитку зовнішньої політики посткомуністичних держав 
Центральної та Східної Європи. Перший етап охоплює події трансформації зовнішньополітичного 
курсу в умовах злому системи «реального соціалізму». Характерною ознакою цього етапу стала 
ідеологізація зовнішньополітичних цінностей. Другий етап пов'язаний з утвердженням 
посткомуністичних держав регіону як самостійних учасників мирової політики. На третьому етапі, 
що характеризується інтенсифікацією зусиль по євроатлантичній інтеграції, ідеологічний вплив на 
зовнішньополітичний курс держав Центральної та Східної Європи почав слабшати, більш 
популярними стали ідеї прагматизму в умовах економічного зростання. Цей етап завершився 
вступом держав Вишеградської групи до Європейського Союзу у 2004р. Четвертий етап слід 
розглядати як спробу створити самостійний «політичний формат» в межах ЄС. 

Таким чином, держави Вишеградської групи – Польща, Чехія, Словаччина та Угорщина, 
маючи певні відмінності у «стартових умовах» для проведення посткомуністичних політичних 
реформ, обрали однакові шляхи трансформації, що призвело до досягнення майже однакових 
результатів та створення в кордонах ЄС єдиного політичного простору. 

References 
1. Golunov, S. V. (2011). Transnacional'nye politicheskie prostranstva: faktory i uroki razvitija. Mehimo, 
5, 34–45. 
2. Zashkіl'njak, P. O. (2008). Іstorіja Pol'shchі: vіd najdavnіshikh chasіv do nashikh dnіv. L'vіv. 
3. Rostou, U. U. (1973). Politika i pod"em rosta. Moskva: Progress. 
4. Karl, T. L., Shmitter, F. (2004). Demokratizacija: koncepty, postulaty, gipotez. Polis, 4, 6-26. 
5. Kiting, M. (2003). Novyj regionalizm v Evrope. Logos, 6, 18-27. 
6. Musil, J. (1996). Czech and Slovak Society. The End of Czechoslovakia. Budapest: CEU Press, 77–94. 
7. Mesezhnikov, G. (2007). Politicheskie partii – aktory demokratizacii i reform v Slovakii. 
demokraticheskikh preobrazovanij v Slovakii,  76-85. 
8. Stanovy strany «SMER – socialna democracia» (1999). Bratislava.  
9. Strezhneva, M. V. (2009). Strukturirovanie politicheskogo prostranstva v Evropejskom Sojuze. 
Mehimo, 12. 

                                                      
1 Stanovy strany «SMER – socialna democracia» (1999). Bratislava.  
2 Голунов, С. В. (2011). Транснациональные политические пространства: факторы и уроки развития. МЭиМО, 
5, 34–45.  
3 Стрежнева, М. В. (2009). Структурирование политического пространства в Европейском Союзе. МэиМО, 12, 
21–33. 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 94 

Valentyna Shamraieva, PhD in History 
Kharkiv National University named after V.Karazin, Kharkiv, Ukraine 

UKRAINIAN ISSUE IN US FOREIGN POLICY AT THE 
BEGINNING AND DURING THE SECOND WORLD WAR 

The article reviews the main stages of formation of US foreign policy concept concerning 

Ukrainian issue at the beginning and during the Second World War. The author analyzes basic 

approaches and views of American political establishment about the problems of formation of 

Ukrainian independent state, the main factors which influenced elaboration of official position of 

Washington for Ukrainian question as one of the constituent parts of the Soviet direction of US 

foreign policy. 

At the final stage of World War II with the deployment of bloc confrontation between the US 

and the USSR, the ruling elite of the United States raised the issue related to the adequate 

response to the output of the Ukrainian SSR in the international arena, the settlement process of 

practical cooperation with the Soviet Ukraine in the UN and coordination of such activities of 

Ukrainian émigré organizations, primarily in the United States. To address these problems, there 

were several major doctrinal approaches, which are analyzed and presented in this paper. 
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Since the beginning of January 1944 the fourth period of the Second World War, which culminated 
in the surrender of Nazi Germany, Ukrainian issue has resumed in US foreign policy, but in a new capacity. 
This was due to an unexpected in the West return to the Soviet Union republics some international 
functions and the need to develop a coordinated position of democratic anti-Hitler coalition members on 
this issue. In terms of deployment of the Cold War and bloc confrontation between the US and the USSR 
for the ruling elite of the United States raised the issue related to the adequate response to the output of the 
Ukrainian SSR in the international arena, development of new doctrinal approach to the Ukrainian issue, 
settlement process of practical cooperation with the Soviet Ukraine in UN and coordination of such 
activities with Ukrainian émigré organizations, primarily in the United States.  

Ukrainian issues in international relations since World War II have been closely associated with the 
European vector of US foreign policy since at that time Ukraine could not play an independent role, being 
the subject of bargaining and expansion of the leading actors in international relations. Ukrainian SSR as 
quasi state formation was unable to have its own foreign policy and diplomacy.  

In the US Congress Ukrainian issue since the beginning of the Second World War has been raised 
mainly to attract the votes of the electorate of Ukrainian origin, because at that time the United States had 
the population of about 800 000 of immigrants from Ukraine and their descendants. So, it is clear that the 
emergence of Ukrainian issue in discussions of American politics during World War II, is mainly 
associated with the activities of UIA (Ukrainian Insurgent Army) and the situation among immigrants. 
Mostly it was a secret analytical material for internal employees of the State Department of the USA and 
other government agencies that examined the causes and origins of the Ukrainian national liberation 
movement, some facts and aspects of the history of Ukrainian statehood.  

As a result, at the forefront of US foreign policy came a desire not to violate certain limits in dealing 
with the Soviet Union, because at the end of World War II, the US role in the Ukrainian issue was to 
implement a particular ideological impact on the Ukrainian people and decision-making process at various 
levels of government on recognition of the Ukrainians as "captive nations".  

For a deeper understanding of the formation of the US position regarding the provision of USSR with 
foreign powers and the possibility of using it by the United States on the international stage, it is worth to 
clarify the place of Ukrainian issues in the activity of American authorities throughout the Second World 
War. Shortly before its explosion in Europe it was started the "internationalization" of US foreign policy 
and its return to the mainstream of globalization during T. Roosevelt’s presidency. As it was stated by the 
Secretary of Defense James Forrestal, "After Hitler's attack in the West in May 1940 which caused the 
crisis, the president called for increased efforts in re-equipment and military production"1.  

                                                      
1 Millis, W., Duffield, E. S. (1951). The Fo rrestal Diaries. New York: Viking Press, ХХІ. 



ISSN 2336-5439 EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 3 2015 

 95 

The passivity of US foreign affairs agency of previous years was due to the fact that American 
diplomats in European countries interpreted international political events of 1920-1930's as "isolated", 
"self-resolved", not touching "the shores of America." "Since the United States have never defined a 
considerable interest in Eastern Europe, - concluded H. De Santis, Professor from the University of 
Chicago, - “US diplomats remained at a distance from its politicians during the interwar period. Thus, they 
were inclined to tolerate authoritarian governments and political influence of Germany and Italy as 
guarantors against further collapse and even "precursors of democratic conditions"1. Another important fact 
was the political support by Americans of the united Soviet Union as a factor of certain predictability of 
events in the region and possibly the main force of the future anti-Nazi coalition2. 

In view of this, the US officially sympathized those immigrants that showed loyalty to the Soviet 
Union. Among the practical steps of the presidential administration it can be mentioned prohibition of "pro- 
Nazi organizations" in policy documents which contained a paragraph on the independence of Ukraine and, 
accordingly, the collapse of the USSR. But the move was made without publicity, and it has not received 
significant community response. Meanwhile in Washington they realized that "ethnic consciousness 
remained strong among many groups"3. As immigrant leaders through their links with "homeland" wanted 
to use the people of Ukrainian descent for "collecting funds and influence on American foreign policy"4. 

However, the military alliance with the Soviet Union was also seen in the United States as a 
necessary and temporary one, that is why within the ruling elite of the state there were differences in 
relation to anti-Soviet minded immigrants. Not all American politicians agreed that Roosevelt "did not take 
the wishes and aspirations of smaller nations" 5. 

The United States could not ignore the Ukrainian issue at all, because at the beginning of the Second 
World War it was already beyond the scope of internal policy of the Soviet Union becoming an important 
regional issue. The main source of information about Ukraine for American politicians were analytical 
materials of diplomatic, military and intelligence sources. As noted Canadian historians L. Lutsyuk and 
B. Kordan, in Washington they drew from them opinions and concerns regarding the Ukrainian movement, 
which could play an influential and perhaps decisive role in determining the relevant government position 
on this issue"6. 

At the same time Ukrainian nationalist circles could not rely on the active support of the United 
States not only because of the formation of allied relations of the White House with the Kremlin, but also 
because they were not perceived as a significant political force. When Western diplomats were in contact 
with the OUN (The Organization of Ukrainian Nationalists), it was just about to take advantage of 
opportunities in the confrontation with Nazi Germany, and then - with the Soviet Union. This position of 
the United States in this matter based on the fear that the promotion of collapse of the USSR could damage 
US national interests. Like at the era of the Ukrainian Revolution 1917-1920 pp. US restrained reaction was 
determined by the lack of unity in the Ukrainian movement. 

Moreover, as in the First World War and the Paris Peace Conference in 1919-1920s., the problem of 
self-determination of Ukraine was seen through the "German perspective". As an example, you can specify 
a record of US Ambassador in Poland E. Dzh. Drexel Biddle 'Views on Possible German Plans for a 
"Greater Ukraine," which was directed on December 15, 1938 to Roosevelt and K. Hall 7. American 
diplomat, in particular, reported that "playing a card of Great Ukraine is a tactical maneuver inspired by 
Berlin". Drexel Biddle also said that the "right to self-determination" was not only necessary to Berlin to 
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cover a military campaign in the East, but also in order to cause instability in "countries-objects" and in 
Western democracies1. 

Summarizing this paper, we note US diplomat’s abstraction of the American diplomat from actual 
problems of the Ukrainian movement, his desire to submit them in the light of the potential interests of the 
US and its allies, the lack of a comprehensive analysis of the situation not only in the USSR but also in the 
Western Ukraine, which then belonged to Poland, noticeable exaggeration of the scale of nationalist 
resistance in Ukraine and far from the validity, the transfer of situation among Polish Ukrainians to the 
wider population of the USSR. 

Further discussion of the Ukrainian issue in US government circles during the Second World War 
was primarily associated with the activities of OUN-UPA and political situation in émigré environment. 
Mostly it was secret analytical materials, which dealt with the causes and origins of the Ukrainian national 
liberation movement, as well as some aspects of the history of Ukraine and others. 

In his report to the Department of National military services the analyst of the University of Atlanta 
T. Fillips, in particular, noted that neither the US nor Canada in the spring of 1941 had a strategic program 
for immigrant groups while "Hitler promises and shows them something quite prominent. And whatever it 
is offered to Ukrainian by Germans, it will be better than what they are suffering from now"2. But in 
general, documents which describe the attitude of Washington to Ukrainian organizations in the US, and 
through them indirectly to the prospects of Ukraine's independence, are very prominent in the number of 
governmental, diplomatic and intelligence materials during World War II. 

There is an indicative memorandum of conversation of Assistant Head of European Affairs in the 
State Department L. Henderson with the head of the Rebirth of Ukraine Organisation, a former member of 
MSA, Professor at the University of Minnesota O. Hranovskyi on July 3, 1941. It is noted that in response 
to allegations of O. Hranovskyi that "independent Ukraine will restore the lost balance of power in Europe 
and reinforce the continent with a strong democracy," the US official said, "Today the United States is 
unable to determine the position as for Ukraine's independence" 3. 

So it was an obvious desire of the US State Department not to publish its own position on the 
Ukrainian question, because on the one hand, it was about the people, that was a part of the state - military 
US ally, and on the other - conceptually and ideologically USSR was a hostile state to the White House. 
State Department employee Steinhardt in particular, noted that "in every case when the State Department or 
embassy made concessions to the Soviet government or approached it in a spirit of friendly cooperation, 
these gestures were met by the Soviets with a strong suspicion"4. 

Such situation forced by the military "double taxation" effected on the most of official documents of 
the US on Ukrainian issue. It is interesting to mention the above stated L. Henderson’s memorandum to the 
State Department on July 24, 1941, "The Ukrainians - he wrote, - are generally a peasant nation. Those 
intellectuals who rose in Europe during the last century, were subjected to gradual absorption … by classes 
of Russia, Poland or Austria. That is why they had no prominent leaders in Europe ... Naturally, patriotic 
Poles and Russians fall into anger in any conversation about the independence of Ukraine and immediately 
accuse any person of Ukrainian origin, who stands for an independent Ukraine, in Nazism... 

Perhaps among extremist Ukrainian nationals there are a few terrorists. Of course, Poles and 
Russians exaggerate their number and cruelty ... Ukraine and the Ukrainians can some day, despite the 
current inability to express themselves, to become a real force. It would be a disaster for us if we pushed 
this power in Nazi camp because of misunderstanding or misinterpretation. In the United States there is a 
little less than a million people of Ukrainian descent"5. 

Thus, it was about the fact that US national interests are not interfering openly in the course of 
national liberation processes in a given region, to ensure there a positive image of American politics. In a 
letter of Deputy Secretary of State S. Wells to US diplomats in Latin American countries from August 23, 
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1941 it is noted, "It is assumed that while the Ukrainian nationalists are apparently involved into pro-Nazi 
activities, they are not necessarily sympathetic to Germany today and could be directed to the direction 
lucrative for the United States, if we imagine a positive policy towards them. For this, I emphasize, you 
should follow the marginal sensitivity and caution in your actions in this relationship. You are required to 
submit comments on the possible return of Ukrainian nationalist feelings in a better channel for the United 
States "1.  

With the entry of the United States in World War II, on December 7, 1941, being in relations allied 
with the Kremlin, Washington was not so much concerned with the fact of Ukrainian Nationalists 
cooperation with the Third Reich as with the fact that such a significant anti-Soviet force in the future could 
be outside US influence. The obvious is the fact that some American politicians realized the need to 
strengthen American influence in Soviet Ukraine, but there is no reason to talk about Ukrainian consistent 
US strategy as it is. Further developments confirmed the intention of the US leadership to stay outside the 
nationalist movement in Ukraine, while making methods of diplomacy and intelligence activities that would 
leave the possibility of contact with it. 

Thus, the official US position as for the Ukrainian issue during World War II was determined by the 
following factors: forced convergence and further cooperation with the Soviet Union; internal civilization 
split of the population in Ukraine into "west" and "east"; that Ukrainian nationalists found again support 
from Germany; opposition of the USA allies as for possible changes of state borders in Europe; the main 
task of the US was to defeat Hitler's Nazism. 

Therefore, in the international situation, the United States limited with general statements, attempts to 
predict developments in Ukraine and around in the postwar years, the assessment of potential of UPA, the 
study of the nature of the Ukrainian émigré organizations in the context of US national interests. The 
approaches of official Washington could change only in the case of public self-expression of Ukraine as a 
result of the liberation struggle of the people or with the support of the majority of Ukrainian citizens. 

“The examples that history gives on the creation of new states, are so paradoxical and even 
contradictory,” - wrote the State Department expert H. McDonald. – “First of all, to become the new state, 
it is important to be in a certain sense, or at least to look "a historic" state. This is not the same as to have a 
"populist" national identity "2. 

Totalitarian nature of the basic tenets of the OUN also played its role, as in the tradition of American 
political thought there was a rejection of any signs of anti-democratic regime. However, with the change of 
the situation on the fronts of World War II in favor of the anti-Hitler coalition some political forces in the 
United States began to lean in the future to the necessity of refuse from the strategy of isolationism for 
active participation of the state in addressing problems of the various regions of the world in order to 
maintain and expand democracy. Thus, the leadership of the Ukrainian liberation movement had the 
problem of compulsory declaration of democratic principles, because only those forces in Ukraine, which 
declared the idea of democracy on the American model, could hope for the US aid. Such changes in US 
policy as for nationalist movements in general, and Ukrainian in particular, began from the first post-war 
months in the context of the doctrine of "clear purpose". At the same time the American leadership has 
always stressed the need of “non-violation of treaties and agreements”.  

Summarizing the US approaches to the Ukrainian issue during the Second World War, it should be 
taken into consideration a high level of popularity of ideas of federalism among Americans. Therefore it is 
not to be expected from official Washington an undisputed approval of Soviet collapse even in the long 
term, especially with the view of the expected negative consequences of this event for US national interests. 
As rightly it was pointed out at the height of the Cold War by B.Kordan and L.Lutsyuk, "the logic of the 
modern state system puts established boundaries and known links above uncertainty arising from changes"3. 

British security coordinator in New York A. Halpern in a note to Deputy Minister of Foreign Affairs 
of Canada on August 16 1944 said, "In the States, I think pro-German Ukrainian organizations (Ukrainian 
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and all national organizations in the US) are or were under the indirect influence of Berlin, but they suffered 
a terrible defeat. More and more people came to the conclusion that a strong and unified Ukraine has only 
one chance to survive as an independent cultural and national integrity. Alliance with Russia gives such a 
chance"1. On the other hand, any new national state (nation) could count on US support only if its policies 
or international political situation prevailing around it correspond in some way to the US national interest.  

There is an indicative State secretary K. Hall’s application in April 1944, "All the peoples of Europe 
must support the belief that a stable American foreign policy is aimed at developing strong and progressive 
national government, which, like ours, is dedicated to improving the social welfare of nation as a whole "2. 
It is to the "support of faith" without applying much practical efforts and actions by propaganda it was 
mainly directed the official US policy as for the Ukrainian issue in the Cold War. In the American 
establishment the desire not to cross a certain threshold in relations with the Soviet Union has finally taken 
its place. Therefore, in the postwar years, the US role in the Ukrainian issue was mainly restricted to 
ideological influence on the population of the USSR and decision-making at various levels of government 
under which Ukraine recognized as enslaved. 

Temporary increase of attention of the official Washington to Ukrainian issue during the closing 
stages of World War II in Europe was stipulated by constitutional amendments on February 1, 1944 in the 
Soviet Union and by the creation on March 4 of that year the Commissariat on Foreign Affairs of the 
Ukrainian SSR. Indeed, in the wake of impressive victories at the front, in a new international political 
situation caused by them, the Kremlin decided to use the "Ukrainian issue" for decision of a number of 
strategic problems. 
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CONSTITUTIONAL LEGAL INSTITUTION  
OF DECENTRALIZATION:  
GENERALIZATION OF WORLD EXPERIENCE 

Author determines the evolution and modern situation with decentralization language, institute 

and mechanisms reflected in constitutional acts of various states and territories (more then 200 

acts were analyzed). He proved that institution of decentralization as a category of 

constitutionalism has various, alternative meanings and interpretations, implemented on 

national levels. Decentralization used in colonial empires as the principle of relative progressive 

governing in colonies and dependent territories (Ottoman Empire Constitution, Portugal Colonial 

Act).  Decentralization is often determined as a form of organization of regional and local 

administration with delegation to coherent elected public bodies some competence of central 

government, such decentralization may be corresponded to territorial autonomies 

(Constitutions of Italy, 1947, of Iraq, 2005, of Egypt, 2012) or to uniting regional and local 

governing for common regionalization (Constitutions of Romania, 1923, of Guinea, 1990, of 

Peru, 1993, of Chad, 1996, of Thailand, 2007, of Syria, 2012, of Egypt, 2014) or to local self-

government as itself (Constitutions of Nepal, 2007, of Maldives, 2008, of Tunis, 2014). In some 

countries decentralization is the process of redistribution by elected regional power of the 

municipal competence into the smaller levels of power and/or self-organization (Constitution of 

Venezuela, 1999, Catalonia Statute, 2006). 

Moreover, decentralization may be used as a principle of more effective distribution the 

competence of state (executive) power that is realized on regional and local levels without the 

decisive role of the elected bodies (Constitutions of East Timor, 2002 and South Sudan, 2011). 

Decentralization is understood in some constitutional systems (first of all in Latin America) as a 

collegial principle of work for a separate branch body, structure of unit (governing the sectors of 

medicine, social aid etc.) also as the administrative autonomy of those bodies or units from the 

common executive power practice with presence of local and regional structures of those bodies 

or units (Constitutions of Uruguay, 1951, of Brazil, 1988, of Peru, 1993, of Venezuela, 1999, of 

East Timor, 2002 and of South Sudan, 2011). Often decentralization is the declaration of the 

modern constitutional acts only, without any effective mechanism connection it with the real 

governing (Constitutions of Sri Lanka, 1978, of Central African Republic, 2004 etc.) or it is used as 

popular slogan, motto in the constitutions adopted in XXI century. In some constitutions some 

determining of the decentralization are used in the same time (first of all connecting the practice 

of regional and branch decentralization). Often decentralization is watched as the far 

perspective or future program not as the actual practice (institute) of constitutional relations. So 

there is no any common standard of decentralization in modern constitutional law and practice. 

Key words: decentralization, constitutionalism, regional powers, local powers, self-government, 

sector governing, declarations, constitutional slogan.  
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В останній час у теорії та практиці державотворення низки держав, зокрема, України зросла 
увага до категорії децентралізації. Зважаючи на певну спекулятивність використання відповідного 
терміну та враховуючи встановлення у ст. 132 Конституції України серед засад територіального 
устрою України поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади1, необхідно 
узагальнити світовий досвід використання категорії децентралізації (англ. decentralisation) у 
конституційно-правових моделях державності. Така мета цього дослідження має бути реалізованою 
як у порівняльному аналізі конституційно-правових механізмів, так й у визначенні еволюції 
конституційно-правових підходів до феномену децентралізації, герменевтичного тлумачення 
відповідних конституційних актів.  

Питанням децентралізації обіймалися вітчизняні теоретики права та адміністративісти, 
зокрема О. М. Бабич, Р. А. Колишко та В. В. Тісногуз2, фахівці у сфері державного управління – К. 
О. Линьов, А. П. Лелеченко, Р. В. Сметанін та ін.3, політології – А. С. Матвієнко, В. Є. Панова, 
М. В. Харитончук, А. О. Хмельников та ін.4 та економіки – І. С. Волохова, М. І. Деркач, А. С. 
Гавриленко, А. О. Козенко, М. І. Стегней та ін.5 Втім, у роботах вказаних авторів іноземний досвід 
досліджувався у контексті огляду практичних адміністративних, самоврядних, фінансових 
механізмів, без аналізу відповідного виміру іноземного конституціоналізму. 

З досліджених конституційних актів уперше термін «децентралізація» зустрічається у 
Конституції Оттоманської імперії 1876 р., преамбула якої серед принципів розбудови відповідної 
держави встановлює «адміністративну децентралізацію в провінціях, захищаючи, в той же час, 
вирішальні дію і владу центрального уряду»6. Це єдина знайдена згадка про децентралізацію у 
конституційних актах до Конституції УНР 1918 р., яка у ст. 5 розділу І констатувала, що «не 
порушуючи єдиної своєї власти, УНР надає своїм землям, волостям і громадам права широкого 
самоврядування, додержуючи принципу децентралізації»7.  

Додамо що на той час категорія децентралізації в Україні того часу була поширена у контексті 
політичних дискусій, про що свідчить брошура В. Грищинського, видана у Катеринославі в 1917 р.8. 
Пізніше, у тоталітарному проекті Конституції Української Держави, запропонованому М. 
Сціборським у 1939 р., у ст. 1 розділу Х визначалося, що навіть «стоючи на засаді тотальности, 
інтеґралізму й централізації в державному управлінню, держава водночас допускає здорові форми 
децентралізації й участь населення в місцевій самоуправі»9. На той період категорію децентралізації 
вже було використано у низці чинних конституцій. 
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4 Матвієнко, А.С. (2010). Політико-правові засади децентралізації влади в контексті адміністративної 
реформи в Україні. Київ.; Панова, В.Є. (2010). Регіональна політика держав Європейського Союзу в контексті 
забезпечення децентралізації в сучасній Україні. Київ.; Харитончук, М.В. (2000). Зарубіжні концепції і 
практика децентралізації державного управління. Київ. 
5 Волохова, І.С. (2014). Місцеві фінанси та перспективи поглиблення фінансової децентралізації в Україні. 
Одеса.; Гавриленко, А.С. (2013). Децентралізація як модель державного регулювання національної економіки. 
Київ.; Деркач, М.І. (2011). Децентралізація фіскальних функцій держави у контексті забезпечення сталого 
розвитку України. Донецьк.; Козенко, А.О. (2014). Вертикальне вирівнювання в умовах бюджетної 
децентралізації в Україні. Київ.; Стегней, М.І. (2014). Сталий розвиток сільських територій в умовах 
децентралізації: від теорії до практики. Мукачево. 
6 The Basic Law (Kanun-e Esasi) of the Ottoman Empire 1876. Grote, R., Roder, Tilmann J. (2012). Constitutionalism 
in Islamic Countries. London: Oxford University Press, 321-337. 
7 Конституція Української Народньої Республіки (Статут про державний устрій, права і вільності УНР) 
1918 <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/n0002300-18> (2015, квітень, 20). 
8 Грищинський, В. (1917). Космополітизм і Космополіти; Децентралізація сучасної держави. Катеринослав. 
9 Нарис Проекту Основних Законів (Конституції) Української Держави 1939. 
<http://constituanta.blogspot.com/2012/04/1939.html> (2015, квітень, 20). 
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Так, у ст. 108 Конституції Румунії 1923 р. адміністративну децентралізацію визначено як 
основу для законів з питань формування установ департаментів і комун (водночас цією статтею 
передбачалося обрання рад департаментів і комун населенням, що свідчило про застосування 
категорії децентралізації щодо місцевого та регіонального самоврядування)1. Водночас Конституція 
Греції 1927 р. у ст. 108 глави Х «Адміністративна автономія та децентралізація» вказувала, що 
«управління в державі будується за системою децентралізації, щоб державна влада була в найбільш 
широкій мірі доступна громадянам і щоб питання адміністративного порядку вирішувалися 
якнайшвидшим чином на основі найбільшої відповідності з умовами їх місцевого життя»2. Цей 
підхід є відмінним, адже стосується не виборних представницьких органів, а виконавчих 
адміністративних структур. 

Згадки про децентралізацію містив Колоніальний акт Португалії 1930 р., що на 
конституційному рівні визначив у цій державі принципи взаємодії метрополії та її колоній. За ст. 26 
акту колоніям гарантувалася адміністративна децентралізація і фінансова автономія, «сумісні з 
політичною конституцією Португальської республіки, зі ступенем їх розвитку та з їх власними 
ресурсами»; при цьому передбачалася як мінімум політична єдність кожної колонії, забезпечена 
єдиною столицею та органом управління (урядом) колонії. За ст. 36 цього акту метрополія мала 
реалізовувати вплив на економічні режими колоній з урахуванням принципу децентралізації3. Цей 
підхід нагадує норми Конституції Оттоманської імперії 1876 р. щодо децентралізації 
підконтрольних територій. 

У Конституції Чилі 1925 р. у главі «Адміністративна децентралізація» в ст. 107 вказувалося, 
що закони будуть поступово передавати органам провінції або органам громади адміністративні 
повноваження і права, якими користуються зараз інші органи, з тим щоб провести децентралізацію 
внутрішньої адміністративної системи. Водночас вказувалося, що «загальні служби держави будуть 
децентралізовані шляхом утворення зон, встановлюваних законами»4. У цьому акті децентралізація 
розглядається як перспектива, а не поточна практика конституційних відносин. 

Згідно ст. 5 Конституції Італії 1947 р. республіка, єдина та неподільна, визнає місцеві 
автономії і сприяє їх розвитку; здійснює найширшу адміністративну децентралізацію в залежних від 
держави службах; пристосовує принципи і методи свого законодавства до завдань автономії і 
децентралізації5. Цей підхід до децентралізації свідчить про її розуміння у двох формах: як 
територіальної децентралізації автономій та галузевої децентралізації органів влади. 

Конституція Уругваю 1951 р. використовувала категорію децентралізації у форматі інституту 
децентралізованих служб (ісп. servicios descentralizados) більш детально, про це містяться згадки 
більш ніж у 30 статтях вказаного акту. За цими нормами децентралізовані служби були складовою 
державного управління та державної служби, поряд із департаментами, автономними установами та 
іншими публічними органами, але не входили до системи виконавчої влади. Ці служби очолювалися 
директоратами або радами (тобто перебували під колегіальним управлінням), члени яких обиралися 
парламентським шляхом – нижньою палатою із обов’язковим представленням як більшості так і 
опозиції та наступним затвердженням Палатою Сенаторів. За ст. 186 така модель управління не 
могла запроваджуватися у сферах пошти і телеграфу, управління митницями та портами, охорони 
народного здоров’я, хоча й там закон міг надати органам управління «відому ступінь самостійності, 
сумісну з контролем з боку виконавчої влади». За ст. 199 конституції 1951 р. виконавча влада могла 
надавати рекомендації директоратам або радам децентралізованих служб, але право на обов’язкові 
вказівки цим службам мала лише верхня палата парламенту6. 

У ст. 27 глави IV Конституції ДСР Шрі-Ланка 1978 р. серед керівних принципів державної 
політики було вказано на зміцнення і розширення державою демократичних принципів управління і 

                                                      
1 Constitutia Romaniei 1923. <http://www.constitutia.ro/const1923.htm> (2015, квітень, 20). 
2 Syntagma tes Hellenikes Demokratias [Constitution of the Hellenic Republic] 1927. 
<http://www.hellenicparliament.gr/UserFiles/f3c70a23-7696-49db-9148-f24dce6a27c8/syn15.pdf> (2015, квітень, 
20). 
3 Portuguese Colonial Act 1930. <http://en.wikipedia.org/wiki/Portuguese_Colonial_Act> (2015, квітень, 20). 
4 Constitution of the Republic of Chile 1925 Pan American Union (1962). Washington. General Secretariat, 
Organization of American States. 
5 Конституция Итальянской Республики 1947. <http://wwwext.comune.fi.it/costituzione/cirillico.pdf> (2015, 
квітень, 20). 
6 Constitution of the Republic of Uruguay 1951 Pan American Union (2013). Washington. Literary Licensing, LLC. 
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демократичних прав народу шляхом «децентралізації управління та надання народу всіх 
можливостей та прав брати участь у житті держави і управлінні на всіх рівнях»1. Таке ставлення до 
децентралізації можна вважати суто декларативним. 

У Конституції Бразилії 1988 р. децентралізований характер адміністративного управління «за 
участю суспільства і, зокрема, участі трудящих, роботодавців та пенсіонерів» запроваджується у ст. 
194 щодо організації соціального забезпечення; у ст. 204 до критеріїв фінансування соціальної 
допомоги віднесено політико-адміністративну децентралізацію з координацією і встановленням 
загальних правил на федеральному рівні, та, окремо – участь населення за посередництвом 
представницьких організацій у формуванні політики та контролі на всіх рівнях. За ст. 198 цієї 
конституції єдина система публічних служб охорони здоров’я, інтегрованих у регіональну та 
ієрархічну мережу, організується в умовах «децентралізації з єдиним державним управлінням у 
кожній сфері», й окремо – за участі громад (порт. comunidade)2. 

У ст. 90 Конституції Гвінеї 1990 р. вказано, що закон забезпечує децентралізацію допомогою 
передачі повноважень, ресурсів і коштів територіальним одиницям у вигляді префектур, міських та 
сільських громад, які «незалежно управляються обраними радами під контролем держави, яка стоїть 
на варті національних інтересів і поваги до закону»3. Такий підхід до децентралізації узагалі ставить 
її у формат принципу розбудови місцевого самоврядування.  

У Конституції Перу 1993 р. питання децентралізації отримують різні виміри. За її ст. 9 
виконавча влада відповідає за розробку та управління стандартами охорони здоров’я в 
плюралістичній, децентралізованій формі, щоб створити для кожного можливість рівного доступу 
до послуг охорони здоров’я, за ст. 16 – як освітня система, так і державні приписи щодо неї мають 
бути децентралізованими, децентралізацію бюджетного процесу передбачено у ст. 77. Таке галузеве 
розуміння децентралізації є подібним запровадженому в Конституції Бразилії. У ст. 39 Конституції 
Перу передбачено існування державних децентралізованих установ (ісп. organismos 
descentralizados), у ст. 77 – державних децентралізованих органів (ісп. instancias descentralizadas), а 
ст. 82 визначає відомство Генерального Контролера – як децентралізовану організацію (ісп. entidad 
descentralizada) публічного права, що користується автономією згідно з відповідним законом4. Таке 
розуміння децентралізації як колегіальності в управлінні органом та його автономії від 
управлінської практики уряду є подібним до розуміння децентралізації у згаданій Конституції 
Уругваю 1951 р. 

Але Конституція Перу при цьому приділяє питанням децентралізації й окремий розділ XIV, у 
ст. 188 якого децентралізація визначається, як форма демократичної організації і обов’язкова, 
постійна політика держави, невід’ємною метою якої є сталий розвиток країни. Процес 
децентралізації за цією нормою має здійснюватися поетапно, прогресивно та впорядковано за 
критеріями адекватного розподілу повноважень та передачі ресурсів державної влади місцевим та 
регіональним владам. При цьому повноваження державних та автономних органів та бюджетні 
повноваження республіки мають бути децентралізованими відповідно до закону. Слід додати що за 
ст. 43 цієї конституції форма управління державою є «унітарною, представницькою та 
децентралізованою, організованою за принципом розподілу влади», а за її ст. 32 питання щодо 
процесу децентралізації республіки можуть виноситися на референдум. 

Децентралізація у ст.ст. 189-199 Конституції Перу розуміється як поєднання регіоналізації, 
тобто виборного формування регіональної влади на базі попередніх адміністративних одиниць, 
встановленням компетенції регіональної влади та її майнових і управлінських прав, визначення 
статусу, повноважень, майнових та управлінських прав місцевої виборної влади (муніципалітетів); 
вказаними нормами передбачено схвалення спеціального законодавства про децентралізацію. 
Перехідні положення Конституції Перу 1993 р. передбачали здійснення відповідної децентралізації 
до 1995 р. 

                                                      
1 Constitution of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka 1978. 
<http://www.priu.gov.lk/Cons/1978Constitution/1978ConstitutionWithoutAmendments.pdf> (2015, квітень, 20). 
2 Constitution of the Federative Republic of Brazil 1988. <http://english.tse.jus.br/arquivos/federal-constitution> 
(2015, квітень, 20). 
3 Fundamental Law of the Second Republic of Guinea 1990. 
<http://www.constitutionnet.org/files/Guinea%20Constitution%201990.pdf> (2015, квітень, 20). 
4 Political Constitution of Peru 1993. <http://www4.congreso.gob.pe/_ingles/CONSTITUTION_29_08_08.pdf> 
(2015, квітень, 20). 
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Конституція Аргентини в редакції 1994 р. також передбачає існування децентралізованих 
органів публічної адміністрації але увагу цьому інституту не приділяє1. Цікаво, що Конституція 
Провінції Буенос-Айрес (Аргентина) 1994 р. у ст. 55 та ст. 166 згадує про «децентралізовані 
структури» (ісп. entes descentralizados) які є публічними структурами, зокрема підлягають нагляду 
Захисника народу (омбудсмена), здійснюють управлінські функції та можуть з цього приводу 
залучатися до адміністративного судового процесу2. 

Конституція Республіки Чад 1996 р. у ст. 2 запроваджує категорію децентралізованих 
територіальних колективів (фр. collectivités territoriales décentralisées) та гарантує їх автономію. 
Повноваження децентралізованих територіальних колективів визначаються конституцією як 
відмінні від компетенції держави та визнаються у сферах дошкільного виховання (ст. 36), контролю 
сімейного благополуччя родини (ст. 37), підтримки виховання дітей (ст. 38), створення умов для 
розвитку і благополуччя молоді (ст. 39), охорони навколишнього середовища (ст. 48). До 2005 р. у 
цій конституції діяла норма, за якою верхня палата парламенту Чада – Сенат шляхом непрямих 
виборів за участю радників регіонів, департаментів і муніципалітетів мав представляти саме 
децентралізовані територіальні колективи (ст. 110). 

Питання децентралізованих територіальних колективів спеціально регламентовано у розділі 
ХІ Конституції Чаду 1996 р.; за ст. 203-213 цього акту такі колективи мають формат сільських 
спільнот, комун, департаментів та регіонів із набуттям статусу юридичної особи та гарантіями їх 
адміністративної, фінансової, спадкової, економічної, культурної та соціальної автономії; такі 
колективи мають управлятися виборними місцевими асамблеями, що мають формувати місцеву 
виконавчу владу. Конституція встановлює ключові повноваження децентралізованих колективів та 
їх податкову компетенцію; водночас держава зберігає повноваження призначати голів цих 
колективів, контролювати їх гармонійний розвиток; на традиційне (племінне) керівництво 
покладається обов’язок підтримки дій децентралізованих територіальних колективів (ст. 215)3. 

Конституція Венесуели 1999 р. вкрай широко використовує категорію децентралізації; у 
преамбулі стверджується про «демократичне, представницьке, народне, багатоетнічне і 
багатокультурне суспільство в правовій, федеральній і децентралізованій державі»; у ст. 16 
передбачено, що політико-територіальний поділ Венесуели регулюється органічним законом, який 
гарантує муніципальну автономію і політико-адміністративну децентралізацію та може передбачати 
створення федеральних територій в певних районах штатів шляхом місцевого референдуму, або 
надання федеральній території статус штату, закріпивши за нею повністю або частково відповідну 
територію (територія Венесуели складається з штатів, столичного району, районів федерального 
підпорядкування і федеральних територій). 

У ст. 158 Конституції 1999 р. децентралізацію визначено як національну політику, що має на 
меті «поглиблення демократії шляхом зближення влади і населення і шляхом створення кращих 
умов як для здійснення демократії, так і для ефективного та своєчасного виконання державних 
завдань», за ст. 157 цього акту Національна асамблея (парламент) може з метою децентралізації 
відносити до компетенції муніципій або штатів певні питання, що знаходяться у віданні 
загальнонаціональних органів. Водночас ця Конституція розуміє децентралізацію не лише як 
передачу повноважень центральної влади владі штатів або муніципій, але й як розподіл компетенції 
самих штатів (ісп. estados) та муніципій (ісп. municipio).  

Так, за ст. 165 цього акту штати за встановленою ними процедурою мають децентралізувати і 
делегувати муніципії служби та питання своєї компетенції, які муніципії зможуть самостійно 
утримувати і вирішувати, а також передати їм управління відповідними засобами. Водночас, «з 
метою сприяння децентралізації управління муніципії, розвитку участі громадян в управлінні та 
покращення роботи громадських служб» закони щодо муніципій мають передбачати можливості та 
умови для створення інших місцевих одиниць в межах території однієї муніципії порядок надання 
їм коштів та засобів. При цьому створення таких одиниць повинно спиратися на ініціативу 
мешканців, вони можуть мати форму парафій (ісп. parroquias) або іншу форму.  

За ст. 184 конституції 1999 р. передбачено, що штати і муніципії мають здійснювати 
                                                      

1 National Constitution of the Argentine Republic 1994 (General Constituent Assembly) 
<http://pdba.georgetown.edu/Constitutions/Argentina/ argen94_e.html> (2015, квітень, 20). 
2 Constitucion de la Provincia de Buenos Aires 1994. <http://www.gob.gba.gov.ar/dijl/constitucion.php> (2015, 
квітень, 20). 
3 Constitution of the Republic of Chad 1996. <http://faolex.fao.org/docs/pdf/cha117286E.pdf> (2015, квітень, 20). 
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децентралізацію підвідомчих їм служб і передати їх населеним пунктам та об’єднанням мешканців, 
отримавши при цьому від останніх попередню гарантію, що вони в змозі надавати такі послуги. Це 
стосується питань: 

- охорони здоров’я, освіти, житла, спорту, культури, соціальних програм, навколишнього 
середовища, обслуговування індустріальних зон та міських районів, охорони житла, будівництва та 
надання комунальних послуг; 

- висування громадами та громадянами (через об’єднання та неурядові організації) пропозицій 
органам штатів і муніципій щодо фінансування у сферах будівництва, соціальних програм і 
комунальних послуг; 

- участі у громадському господарстві: кооперативах, ощадних касах, касах взаємодопомоги та 
ін.; 

- участі трудящих та громад в управлінні державними підприємствами; 
- створення організацій, кооперативів і муніципальних підприємств сфери обслуговування та 

надання їм підтримки; 
- створення нових «суб’єктів децентралізації» на рівні парафій, населених пунктів, 

мікрорайонів та об'єднань мешканців «з метою забезпечення принципів взаємної відповідальності в 
державному управлінні на рівні муніципій і штатів і з метою розвитку процесів самоврядування та 
спільного управління у сфері надання комунальних послуг та контролю за цією діяльністю в штатах 
і муніципіях»; 

- встановлення співпраці з виправними установами1. 
Також Конституція Венесуели 1999 р., як і наведені акти Бразилії та Перу, згадує про 

децентралізацію як форму існування окремих галузей. За її ст. 84 національна система охорони 
здоров’я носить міжгалузевий характер та є децентралізованою й заснованою на участі членів 
суспільства, що включає систему соціального забезпечення; водночас при цьому майно і публічні 
заклади цієї системи охорони здоров’я є власністю держави і не можуть бути приватизовані. За ст. 
272 конституції 1999 р. пенітенціарні заклади мають децентралізовану структуру, знаходяться у 
веденні урядів штатів або муніципій та «можуть самостійно встановлювати режим утримання під 
вартою». У ст. 300 передбачено можливість утворення децентралізованих підприємств з метою 
розвитку соціальної та виробничої діяльності, «забезпечення раціонального відтворення державних 
соціально-економічних ресурсів, які в них вкладені». 

Можна вважати, що таке широке використання категорії децентралізації у Конституції 
Венесуели зумовлено соціалістичним характером її державного устрою і тому носить у собі елемент 
політичної декларативності.  

Конституція Східного Тимору 2002 р. у ст. 5 «Децентралізація» відзначає, що у сфері 
територіальної організації держава керується принципом децентралізації публічної адміністрації, за 
яким особливості різних територіальних рівнів та адміністративні компетенції відповідних органів 
мають встановлюватися законом, при цьому для анклави Амбено і Атауро встановлено особливий 
адміністративний і економічний режим. У ст. 156 цього акту відзначено, що закони, що змінюють 
Конституцію, мають поважати принцип адміністративної деконцентрації та децентралізації. Крім 
того, ця конституція передбачає бажаність загального децентралізованого управління за участю 
зацікавлених осіб щодо національної служби охорони здоров’я (ч. 3 ст. 57)2. 

Конституція Центральноафриканської Республіки 2004 р. обмежується закріпленням у 
повноваженнях парламенту (Національної Асамблеї) законотворчої діяльності з питань 
децентралізації та регіоналізації (ст. 61)3. Варто вказати що у низці розглянутих конституцій 
децентралізація та регіоналізація розглядаються як пов’язані між собою, але не тотожні категорії. 

У ст. 112 Конституції Іраку 2005 р. вказано, що федеративна система цієї республіки включає 
в себе як децентралізовані столицю, регіони та провінції (англ. regions and governorates) так і місцеві 
адміністрації. За змістом цієї конституції саме регіони, такі як Курдістан, є повноцінними 

                                                      
1 Constitucion de la Republica Bolivariana de Venezuela 1999. 
<http://www.ucv.ve/fileadmin/user_upload/auditoria_interna/Archivos/Material_de_Descarga/ 
Constitucion_de_la_Republica_Bolivariana_de_Venezuela_-_36.860.pdf> (2015, квітень, 20). 
2 Constitution of the Democratic Republic of East Timor 2002. 
<http://www.constitution.org/cons/east_timor/constitution-eng.htm> (2015, квітень, 20). 
3 Central African Republic's Constitution 2004. 
<https://www.constituteproject.org/constitution/Central_African_Republic_2010.pdf> (2015, квітень, 20). 
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суб’єктами федерації з правом на власну конституцію, правову систему та регіональну владу, 
розподілену на гілки; водночас у ст. 115 за одною чи декількома провінціями передбачено право 
перетворитися у регіон шляхом референдуму.  

Ті провінції, що не стали регіоном або його частиною, мають складатися з районів, підрайонів 
та сіл; вони отримують «широкі адміністративні та фінансові повноваження, що дозволяють їм 
вирішувати власні справи відповідно до принципу адміністративної децентралізації; це має бути 
організовано законом»; Рада провінції обирається населенням а її губернатор – Радою провінції. 
Рада провінції має власні фінансові ресурси та не є підконтрольною або підпорядкованою будь-
якому федеральному міністерству або установі (ст. 118). Ст. 119 конституції 2005 р. дозволяє 
передача повноважень федеральної влади властям провінцій і навпаки за згоди обох сторін та 
дотримання закону.  

Водночас Перехідна Конституція Непалу 2007 р. у ст. 139 «Положення про місцеве 
самоврядування» вказує що вибори органів місцевого самоврядування мають забезпечити не тільки 
максимальну участь народу в управлінні країною, але й розвиток демократії, заснованої на 
принципах децентралізації і народовладдя1. 

За ст. 283 Конституції Таїланду 2007 р. слід законодавчо забезпечити план і процедуру 
децентралізації, які приписують розмежування повноважень та обов’язків і розподіл фінансування 
між центральними адміністраціями, адміністраціями провінцій та місцевими урядовими 
організаціями, та між цими місцевими організаціями з урахуванням збільшення обсягу розподілених 
повноважень в залежності від можливостей кожного типу місцевих урядових організацій. Для цього 
законом має бути встановлена система експертизи та оцінки спеціальним комітетом, що складається 
з представників зацікавлених урядових агенцій, представників місцевих урядових організацій та 
кваліфікованих фахівців у рівному числі. При цьому місцеві урядові організації, за ст. 284 цієї 
конституції, складаються з місцевих асамблей, що обираються населенням, та місцевих урядових 
комітетів, які мають обиратися населенням або асамблеями. За ст. 303 цієї конституції відповідний 
закон, що визначає плани і процес децентралізації мав бути підготовленим та схваленим після 
перших загальних виборів згідно з цією конституцією2, тобто децентралізація розглядається у цьому 
акті як перспективний процес, а не як поточна реальність.  

За Конституцією Республіки Мальдіви 2008 р. під децентралізованим управлінням 
(адмініструванням) (англ. decentralised administration) у ст. 230 передбачає форму управління 
адміністративними одиницями, за якою закон має врегулювати утворення Президентом держави 
виборчих округів, посад, острівних, атольних та міських рад, вибори їх членів населенням та 
керівництва рад цими органами; за ст. 298 такі вибори мали відбутися протягом року після 
прийняття цієї конституції3. Вжиття категорії децентралізації у цьому випадку також носить риси 
муніципально-правового регулювання. 

У Конституції Південного Судану 2011 р. децентралізація є багаторазово вживаною 
категорією. Так, у преамбулі цього акту вказано про потребу встановлення децентралізованої 
демократичної багатопартійної системи управління, а у ст. 1 – про управління державою на основі 
децентралізованої демократичної системи, із згадкою про поліетнічний, мультикультурний, 
багатомовний, поліконфесійний багаторасовий характер суспільства. За ст. 36 усі рівні державної 
влади мають керуватися принципами децентралізації і передачі влади людям через відповідні рівні 
державного управління, де вони можуть найкращим способом вирішувати і передавати їх справи. У 
ст.ст. 47, 49, 55, 59, 86, 99, 104, 108, 168 цієї конституції згадується децентралізована система 
управління (англ. decentralized system of governance), яка запроваджується у Південному Судані та 
полягає у встановленні державної влади на національному рівні, рівні штатів, місцевому рівні, 
запровадженні конституційних принципів вертикальної та горизонтальної взаємодії між вказаними 
владами (зокрема, заборона прямої взаємодії між національною та місцевою владою без залучення 
влади штату, встановлення автономії влади на усіх її рівнях, обов’язків співробітництва та формату 
вирішення спірних питань), розподіл публічних коштів.  

                                                      
1 Interim Constitution of Nepal 2063 2007. <http://www.ccd.org.np/publications/2010-10-13-
NEPAL_Interim_Constitution_8amd.pdf> (2015, квітень, 20). 
2 Constitutional of the Kingdom of Thailand 2550 2007. <http://www.asianlii.org/th/legis/const/2007/1.html> (2015, 
квітень, 20). 
3 Constitution of the Republic of Maldives 2008. 
<http://www.presidencymaldives.gov.mv/Documents/ConstitutionOfMaldives.pdf> (2015, квітень, 20). 
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Забезпечення децентралізованої системи управління є одною з функції Президента 
Південного Судану, що закріплено навіть у присязі Президента та Радників Президента цієї 
держави. При цьому Конституція 2011 р. передбачає існування на рівні десяти штатів, керованих на 
основі децентралізації (ст. 161) виборних рад але уникає питання формування виконавчої влади 
штатів. На місцевому рівні передбачено існування міських та сільських рад відповідно до 
законодавства штатів; для забезпечення децентралізації влади на місцевому рівні при Президентові 
держави утворюється Рада місцевої влади (ст. 165).  

Цікаво, що згідно ст.ст. 155-158 Конституції Південного Судану Національна поліцейська 
служба, Національна тюремна служба, Національна служба охорони диких тварин та Національна 
служба пожежної охорони визначаються як децентралізовані професійні служби. Водночас 
передбачено дію цих служб на «усіх рівнях влади» та призначення керівників цих служб на 
національному рівні Президентом за поданням уряду; ніяких згадок про участь влади штатів, 
місцевої влади або громадських структур у формуванні цих служб розглянута конституція не 
містить1. 

Відповідно до ч. 4 ст. 1 Конституції Марокко 2011 р. територіальна структура королівства є 
децентралізованою та ґрунтується на «прогресивній регіоналізації» (фр. régionalisation avancée). 
Призначені центральною владою валі регіонів, губернатори префектур та провінцій під 
керівництвом відповідних міністерств координують та контролюють діяльність 
«деконцентрованих» (фр. déconcentrés) служб центральної адміністрації, та водночас «допомагають 
головам територіальних одиниць, особливо головам рад регіонів у впровадженні планів і програм 
розвитку» (ст. 145)2. Категорія деконцентрації у конституціях сучасності майже не зустрічається, 
тому важко визначити її відмінність від децентралізації у випадку Марокко. 

У ст. 131 Сирії 2012 р. вказано на організацію одиниць місцевої адміністрації на принципі 
децентралізації повноважень та обов’язків. Відносини між такими одиницями і центральною 
владою, їх повноваження, фінансові доходи і контроль над діяльністю цих одиниць, порядок 
призначення або обрання їх голів, їх повноваження і повноваження глав управлінських підрозділів 
цих одиниць мають бути законодавчо забезпеченими, водночас конституція 2012 р. закріплює 
принцип загального, таємного, прямого і рівного обрання рад одиниць місцевої адміністрації3. 
Вказані норми в умовах війни в Сирії носять здебільшого програмний характер. 

Конституція Єгипту 2012 р. передбачала у ст. 183 можливість утворення особливих 
адміністративних одиниць (відмінних від загальної системи губернаторств, провінцій, міст, районів 
і сіл) зі статусом юридичних осіб, якщо це буде передбачено законом, у спосіб підтримки 
децентралізації, надання адміністративним одиницям прав у сфері місцевих послуг і можливостей, 
удосконалення та керування відповідними процесами4. Водночас Конституція Єгипту 2014 р. вже не 
згадує про можливість утворення особливих, децентралізованих, одиниць; у її ст. 176 констатується, 
що держава забезпечує підтримку адміністративної, фінансової та економічної децентралізації в усій 
країні. При цьому передбачено законодавче врегулювання методів посилення повноважень 
адміністративних одиниць щодо забезпечення, покращення та ефективного управління публічними 
установами із встановленням графіку передачі повноваження і бюджетів місцевим 
адміністративним одиницям5. 

За ст. 14 Конституції Тунісу 2014 р. «Децентралізація» «держава зобов’язується зміцнювати 
децентралізацію і застосувати її в усій країні в рамках єдності держави». У ст. 131 цього акту 
вказано, що місцеве управління ґрунтується на децентралізації, яка досягається через існування 
системи органів місцевого управління, що складається їх муніципалітетів, округів і районів 

                                                      
1 Transitional Constitution of the Republic of South Sudan 2011. 
<http://www.sudantribune.com/IMG/pdf/The_Draft_Transitional_Constitution_of_the_ROSS2-2.pdf> (2015, квітень, 
20). 
2 Constitution le Royaume du Maroc 2011. <http://www.maroc.ma/en/system/files/ 
documents_page/bo_5964bis_fr_3.pdf> (2015, квітень, 20). 
3 Constitution of the Syrian Arab Republic 2012. <http://ru.scribd.com/doc/81771718/Qordoba-Translation-of-the-
Syrian-Constitution-Modifications-15-2-2012> (2015, квітень, 20). 
4 Constitution of the Arab Republic of Egypt 2012. <http://www.sis.gov.eg/newvr/theconistitution.pdf> (2015, квітень, 
20). 
5 Constitution of The Arab Republic of Egypt 2014. <http://www.sis.gov.eg/Newvr/Dustor-en001.pdf> (2015, квітень, 
20). 



ISSN 2336-5439 EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 3 2015 

 107 

відповідно до закону; при цьому закон може передбачати створення особливих місцевих органів 
влади. За ст. 136 «Мета децентралізації» центральний уряд має надавати місцевій влади додаткові 
ресурси для «збалансованого та організованого дотримання принципу солідарності». При цьому 
центральний уряд має домагатися досягнення балансу між місцевих доходами і витратами та може 
територіально розподіляти частку доходів від використання природних ресурсів для підтримки 
регіонального розвитку. Згідно ч. 2 ст. 146 цієї конституції місцеві органи влади мають компетенцію 
встановлювати зарубіжні відносини партнерства та децентралізованого співробітництва1. Останній 
варіант вжиття категорії децентралізації узагалі важко співвіднести з відповідною практикою 
транскордонного співробітництва будь-якої держави. 

Як ми вже побачили, згадки про децентралізацію на конституційному рівні сьогодні властиві 
насамперед для держав Латинської Америки, Азії та Африки. Водночас можна зустріти цікаві згадки 
про децентралізацію в актах конституційно-правового забезпечення статусу автономних утворень 
унітарних держав Європи. Як приклад слід навести Статут області Лаціо, затверджений законом 
Італії № 346 у 1971 р. У п.п. 11, 12 ст. 6 Статуту до повноважень Обласної ради Лаціо віднесено: 
заохочення комунальної децентралізації (іт. decentramento comunale) та визначення повноважень, що 
передаються провінціям, комунам і місцевим установам області як органам адміністративної 
децентралізації (іт. decentramento amministrativo)2.  

У ст. 34 Статуту вказується на роль органів децентралізації комун (іт. organi di decentramento) 
у профспілковій діяльності. За ст. 41 Статуту Область має заохочувати реорганізацію місцевих 
установ, у тому числі у формах об’єднання та децентралізації, з метою сприяння участі громадян в 
управлінні установами та публічними службами, яке найбільш відповідає потребам зацікавлених 
колективів. У ст. 48 міститься згадка про потребу спрямованості структури владних установ Області 
на більш широку децентралізацію; ст. 43 цього акту передбачає наявність «децентралізованих 
відділень» спеціального владного органа Області з контролю за актами комун та інших місцевих 
установ. Таке ставлення до децентралізації як форми територіального розподілу функцій місцевого 
самоврядування нагадує пізнішій та вищенаведений досвід Венесуели. Слід додати, що у ст. 37 
Статуту про автономію Каталонії, затвердженому Органічним законом Іспанії 1979 р. № 4, вказано 
що Виконавча рада (уряд) автономії як колегіальний орган управління з виконавчими та 
адміністративними функціями має розміщувати власні органи, служби та відділення в різних містах 
Каталонії «на основі критеріїв децентралізації, деконцентрації та координації функцій»3. Чинний 
Статут автономії Каталонії 2006 р. у ст. 71 встановлюючи правові рамки діяльності Адміністрації 
уряду (Женералітата), вказує що вона виконує свої функції на території відповідно до принципів 
розосередження і децентралізації; при цьому мають бути законодавчо забезпеченими «варіанти 
функціональної децентралізації…, які може приймати Адміністрація».  

У ст. 97 цього Статуту визначено Раду юстиції Каталонії як орган управління судової влади 
Каталонії, що виступає в якості децентралізованого органу Генеральної ради судової влади Іспанії. 
Водночас у ст. 86 цього акту передбачено право населених пунктів, які в рамках муніципального 
округу являють собою окремі житлові масиви, утворювати децентралізовані муніципальні одиниці; 
при цьому закон Каталонії повинен забезпечити їм децентралізацію, визначити механізми 
проведення заходів і надання послуг, що входять до сфери їх компетенції4. Отже децентралізація у 
Каталонії розглядається у муніципальному, адміністративному та галузевому вимірах водночас. 

Також, розглядаючи акти про автономні одиниці унітарних держав, варто вказати на Акт 
Філіппін про Автономний регіон Мусульманське Мінданао 2001 р. За цим документом уряд при 
взаємодії з автономним регіоном має дотримуватися політиці щодо регіональної або місцевої 
автономії і децентралізації (ст. 1)5. 

                                                      
1 Constitution of the Tunisian Republic 2014. <http://www.constitutionnet.org/files/2014.01.26_-
_final_constitution_english_idea_final.pdf> (2015, квітень, 20). 
2 Legge del Statuto della Regione Lazio 1971. <http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=302> 
(2015, квітень, 20). 
3 Legge Organica del Statuto di Autonomia della Catalogna 1979. 
<http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/es/zCatalogna_sin.pdf> (2015, квітень, 20). 
4 Legge organica Di riforma dello Statuto di autonomia della Catalogna 2006. 
<http://www.parlament.cat/porteso/estatut/estatut_italia_100506.pdf> (2015, квітень, 20). 
5 Organic Act for the Autonomous Region in Muslim Mindanao 2001. <http://car.neda.gov.ph/ra-9054-an-act-to-
strengthen-and-expand-the-organic-act-for-the-autonomous-region-in-muslim-mindanao-2001/> (2015, квітень, 20). 
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Отже слід вказати, що децентралізація, як інститут (категорія) конституціоналізму має різні, 
варіативні тлумачення та розуміння, втілені у національних конституційних механізмах. Зокрема, 
децентралізація: 

- розглядалася у імперських державах як принцип відносно прогресивної організації 
публічного управління у колоніях та залежних територіях із збереженням влади над ними 
(конституція Османської імперії, Колоніальний акт Португалії); 

- розуміється як форма організації регіонального й місцевого врядування виборними органами 
та делегування цим органам повноважень центральної влади; тим самим децентралізація стає 
близькою до категорій автономізації (конституції Італії 1947 р., Іраку 2005 р., Єгипту 2012 р.), до 
поєднання регіонального та місцевого самоврядування або регіоналізації (конституції Румунії 1923 
р., Гвінеї 1990 р., Перу 1993 р., Чад 1996 р., Таїланду 2007 р., Сирії 2012 р., Єгипту 2014 р.) або до 
місцевого самоврядування як такого (конституції Непалу 2007 р., Мальдівів 2008 р., Тунісу 2014 р.); 

- тлумачиться як перерозподіл повноважень регіональної влади та муніципальних 
повноважень на більш дрібних рівнях самоорганізації (конституція Венесуели 1999 р., статут 
Каталонії 2006 р.); 

- розуміється як більш ефективний територіальний розподіл компетенції державної влади без 
вирішальної ролі виборних регіональних або муніципальних структур (конституції Східного Тимору 
2002 р. та Південного Судану 2011 р.); 

- розуміється як колегіальність окремого галузевого органу влади, установи, структури, що 
виконує публічні управлінські функції та водночас як його адміністративна автономність від 
загальної управлінської практики уряду, наявність у нього регіональних та місцевих структур 
(конституції Уругваю 1951 р., Бразилії 1988 р., Перу 1993 р., Венесуели 1999 р., Східного Тимору 
2002 р. та Південного Судану 2011 р.); 

Часто децентралізація залишається лозунгом, декларацією у конституційних актах сучасних 
держав (конституції Шрі-Ланки 1978 р. Центральноафриканської Республіки 2004 р., Марокко 2011 
р. та ін.). Узагалі варто помітити поширення використання категорії децентралізації у 
конституційних актах ХХІ ст., часто таке використання відбувається без особливої потреби (окремі 
норми конституції Тунісу 2014 р. та ін.). Крім того у конституційних актах є можливим 
використання водночас декількох наведених тлумачень децентралізації (насамперед у випадках 
поєднання в конституціях вимог щодо децентралізації регіонів та органів/установ). У конституціях 
децентралізація часто розглядається як віддалена або програмна перспектива, а не як поточна 
практика (інститут) конституційних відносин. 

Формат інтерпретації децентралізації у вітчизняних конституційних процесах має стати 
предметом окремих досліджень. З вищенаведеного чітко випливає, що загальноприйнятної 
інтерпретації феномену децентралізації у сучасному конституціоналізмі не існує, тому український 
законодавець може розвивати у національному праві відповідний інститут на власний розсуд, 
виходячи з практичних реальних потреб у врегулюванні конституційно-правових відносин. 
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS A MECHANISM 
FOR THE E-GOVERNANCE IMPLEMENTATION 

The article examines the public-private partnership as an effective and efficient tool for 

implementation of innovative forms of government - e-government and construction of PPP 

models in the context of the implementation mechanism of e-governance in Ukraine. The role of 

private enterprise is a turn based financing and implementation with e-government projects. 

The private sector, using state assets and guarantees brings organizational experience, 

knowledge and "know-how", invest, minimizes risks of entrepreneurial activity. The distribution 

of risks and responsibilities of the transaction is one of the key issues of partnership. In general, 

the state remains the political and social problems, and the private capital translated into all 

operational and most of financial risks. 

Key words: public-private partnerships, e-governance,  

Introduction 
The issue of responsible public-private cooperation is relevant in the design and implementation of e-

government projects. Such interaction is caused by the integration of national (state) information resources, 
construction of a national system of electronic public services for citizens and businesses, changes in 
technology and analysis of management decision-making processes that affect society, citizens, businesses 
and public authorities. Public-private partnerships are much promising than outsourcing system where the 
contract is governed by a formal contract to address narrow, routine tasks. Public-private partnership (PPP) 
provides a durable, responsible cooperation of state and business structures for the development and 
implementation of projects and programs of resourced, quality output and matching expectations. The 
European Economic Commission notes that PPP allows neutralize the negative effect of the exclusive 
prerogatives of government on property and services, on the one hand, and, on the other hand, full 
privatization. PPP combines the best: private sector and its resources, management skills and technology; 
and the public sector with its regulating activities and the protection of the public interests1. These 
advantages determine the consideration of the expediency of public-private partnerships as an effective and 
efficient tool for implementation of innovative forms of government - e-government and offer optimum use 
of the PPP model in the context of the mechanism for implementing e-government in Ukraine. 

Review of Research Results  
In recent years, the research of public-private partnerships as a form of cooperation between the 

public and private sectors in different spheres of state and society activities is investigated in a large 
number of domestic and foreign publications. 

In particular, P. Shylepnytskyi2, A. Poliakova3, B. Danylyshyn4, G. Mishenina5 , V. Mikheiev6, 

                                                      
1 Европейская экономическая комиссия ООН (2008). Практическое руководство по вопросам эффективного 
управления в сфере государственно-частного партнерства. Нью-Йорк и Женева, c.vii.  
2 Шилепницький, П.І. (2010). Державно-приватне партнерство: за і проти. Економічні науки. Серія “ Економіка 
та менеджмент”: Збірник наукових праць Луцького національного технічног університету, 7 (26), ч. 3, 3-14. 
3 Полякова, О.М. Державно-приватне партнерство в Україні: проблеми становлення. 
<http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/kgm_econ/2009_87/staty_87/317-322.pdf>. 
4 Данилишин, Б.М. Аналіз регуляторного впливу при впровадженні Закону України "Про загальні засади 
розвитку державно-приватного партнерства в Україні". 
<http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/article/system?>. 
5 Мішеніна, Г.А. Щодо питання формування організаційно-економічних засад створення та реалізації проектів 
державно-приватного партнерства в Україні. <http://me.fem.sumdu.edu.ua/docs/d021.pdf>. 
6 Михеев, В.А. Государственно-частное партнерство в реализации приоритетных национальных проектов. 
<http://www.c-society.ru/wind.php?>. 
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B. Varnavskyi1 and S. Danasarova2 pay significant attention to theoretical aspects of public-private 
partnerships, consider international experience of PPP and of problems of its formation, analyze the 
advantages and disadvantages of this form of cooperation between the state and business perspectives of 
cooperation of the government and private entrepreneurship. However, in respect of the implementation 
mechanisms of public-private partnerships in the development of e-government projects, this topic is just 
beginning to be explored. Therefore, there is a need for consideration of various aspects of the use of PPPs 
in the implementation of e-governance in Ukraine. 

The purpose of the article is to examine public-private partnerships as an effective and efficient tool 
for implementation of innovative forms of government – e-governance and building models for PPP 
mechanism in the context of implementing e-government in Ukraine. 

The main material 
Analyzing publications of experts, we note the following features of public-private partnerships, as: 

clearly expressed public, social orientation; directivity for the implementation of joint tasks and interests of 
the state and businesses; achieving a common goal through a combination of tangible and intangible 
resources; implementation of socially important projects and programs throughout the country and its 
individual regions; financial risks and costs are allocated in proportion to the results achieved by agreement. 
Building a public-private partnership projects on e-government in Ukraine should be supported by such 
directions of public policy, as: implementation of organizational, legal and resource mechanisms for 
financing government projects and programs for e-governance with the provision of government guarantees 
and insurance of risks of investors, that encourage attracting resources of Ukrainian and foreign private 
businesses; implementation of organizational, legal and resource mechanisms for financing government 
projects and programs for e-governance with the provision of government guarantees and insurance of risks 
investors will encourage attracting resources Ukrainian and foreign private businesses; implementation of 
joint public and private investment of national IT projects that are the basis for e-government; development 
and implementation of mechanisms to attract private investment for training and retraining of civil servants 
on e-governance; implementing network of advice centers for the public. 

In implementing these policies, real working and required model of partnership between government 
and business will be created in Ukraine. This model will provide conditions for realization of the 
participation of business in building significant to society components of e-government and ensure the 
stability of the investment environment for the development and maintenance of architectural and 
technological information infrastructure and e-governance. 

It is also necessary to develop investment policy in the field of e-governance, which involves the use 
of financial resources as funds from international donors and grantors; funds of commercial entities 
involved on favorable conditions for them (preferential terms of access to information, favorable economic 
conditions, tax incentives, etc.); local budgets; other sources not prohibited by the law. 

Budgetary funds should be aimed primarily at creating core of electronic infrastructure (integrated 
information and telecommunications networks, national information resources). Funds of private structures 
may be involved for other tasks on mutually beneficial terms. 

Possible sources of direct and indirect ways to return on investment are: income from the provision 
of information and administrative services to individuals and legal entities; new businesses and jobs 
information industry; saving resources; reducing the operation costs; increasing revenue and rationalization 
of budget expenditures through the use of proven methods of financial flows analysis. 

The leading role of investment in the public-private partnership in Ukraine belongs to the state. State 
investment policy is embodied in society through complex legal, administrative and economic measures 
aimed at promoting and active investing activities. In course of investment policy, government applies 
legal, organizational and economic methods, limiting direct administrative interference in investment 
processes to a minimum, sometimes government is an investor. For effective development and regulation of 
the investment market state must attract and optimize the use of investment, especially in e-government 
projects. 

First of all, such projects can include the creation and maintenance of an Internet portal to provide 
                                                      

1 Варнавский, В.Г. (2005). Партнерство государства и частного сектора. Москва: Наука. Варнавский, В.Г. 
Государственно-частное партнерство в России: проблемы становления. <http://www.strana-
oz.ru/?numid=21&article=988>. 
2 Данасарова, С.Д. (2007). Институт частно-государственного партнерства: становление и развитие в 
России: автореф. дисс... канд. экон. наук: 08.00.01. Улан-Удэ. 
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administrative services to businesses and individuals; creation of a system of state and local governments 
electronic interaction; the implementation of departmental information systems for planning and 
management reporting as part of a unified state system for control of the public authorities activities to 
ensure the development of socio-economic sphere; support of electronic archive of electronic documents; 
introduction of electronic public procurement system; spread of experience gained during the 
implementation of pilot projects in e-government, such as: "Electronic Ministry," "Electronic region", 
"Electronic City", "Electronic Village"; training civil servants and officials of local government for 
implementing e-government; the use of new information and communication technologies for the 
participation of citizens and organizations in the public policy formulation and implementation, including 
supporting pilot internet-projects; formation of network communication culture based on partnership; 
recognition of the important role of the media as a platform for public forums and discussions through 
which citizens can defend the public interest; creation and implementation of integrated information-
analytical system "Electronic Ukraine parliament" that will provide access of citizens to information about 
parliamentary activities and documents, and encourage the development of equitable holistic information 
society by the use of modern information and communication technologies and standards. 

To implement this optimization problem is necessary to introduce such measures as: organizing 
expertise and competitive selection of investment projects and programs, search their executors;  
organization of the collection, researching and summarizing proposals of investors to provide and receive 
foreign and domestic investment, accounting applications of investors and recipients to participate in 
investment projects and programs; registration of investment projects and programs. Its creation will 
automate: 

• collecting, accounting and consolidation of recipients’ applications with the possibility of 
combining applications by the same type of projects and programs to obtain the best terms from investors; 

• collecting and accounting for all investors offers that allows to analyze and predict the state of the 
investment market; 

• expertise and competitive selection of projects and programs. 
The implementation of such system will overcome divisions of investors and recipients, attract the 

best professionals and experts for examination of investment projects and programs (information to make 
their expertise and conclusions will be available simultaneously and fully), provide the openness of 
information for all participants of investment projects, transparency of competitive selection, competition 
among investors. Track the implementation of investment projects and programs will create a database of 
reliable investors and develop appropriate system privileges for them. 

Equally important state-managerial function is to provide information for the participants of the 
investment market about: the existing legal framework of investment; procedure of state registration and 
licensing of professional participants of the investment market; system of taxation, customs, import-export, 
trading and financial benefits provided by law and international contracts of Ukraine; protection of the 
rights domestic and foreign investors and others. Information function can provide government portal as an 
essential element of transformation of ways of organizing and providing services to individuals and legal 
entities, as well as a means of providing the best integration of e-government services and the national 
association information. It should provide information services to the participants of the investment market, 
ensure the participation of all participants in the discussion of investment decision and legal framework, 
concepts and strategies of state support and state regulation of investment activity. 

Creating an information space of market participants has a positive impact on the development of the 
investment market for e-government projects, which provides: consultation and information exchange 
between Ukrainian and foreign participants of investment processes, information monitoring of investment 
cooperation projects and programs, use of national information resources to assess the economic and social 
effects of investment projects and programs, assistance to formation of infrastructure investment for 
international cooperation in Ukraine. 

As noted in the Strategy of Information Society Development in Ukraine1, the process of 
implementing e-government is slowed and insufficiently coordinated today in Ukraine: the results of 
development and implementation of information and communication technologies to order of state agencies 
do not always have a systemic character; modern means of access to public information of government 

                                                      
1 Стратегія розвитку інформаційного суспільства в Україні 2013 (Кабінет Міністрів України). Офіційний 
сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/386-2013>. 
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agencies, other public information are introduced slowly; local governments, compared with central 
executive authorities have significantly lower levels of information and technology provision of 
administrative and management processes, and the development of information technology infrastructure 
and public information systems; systematic approach to the implementation of electronic document 
interacting in an integrated electronic information-analytical system of government, which is designed 
primarily for interagency information interaction is absent; the tasks of building the information 
infrastructure, decision making and standards in the field of electronic information exchange on inter-
institutional level and between government agencies, individuals and organizations, that are especially 
important in the further development of electronic information systems, are not implemented; receipting 
and permanent archiving of electronic documents with digital signature is not provided; level of computer 
literacy of civil servants and local government officials is low, which actualizes the issue of lifelong 
learning and skills assessment using information and communication technologies; digital divide in 
information and communication technology is stored; problem of broadband access for users and low 
quality indicators of access to Internet are stored. The above problem can be solved more effective with the 
introduction of public-private partnership model. 

One of the current e-government projects is the development of electronic administrative services 
market, involvement of the private campaigns (in cases, when services can be implemented without 
deciding officer to provide services in the absence of threats to national security, personal data and privacy 
of citizens) and delegating them the right to provide such services on a competitive selection based on 
management contract and concession, that significantly improve the quality and efficiency of service 
delivery. 

Service delivery by public authorities are accompanied by the high cost and low quality of service, 
the introduction of service standards and administrative regulations do not provide a significant 
improvement, as concept of service state are not acceptable and understand for most civil servants. Only 
effective transparent competition of private campaigns with sufficient regulatory and legal framework will 
provide the appropriate quality and reduce the financial and social public expenditures. 

Conclusions 
Thus, the public-private partnership implies limiting of the state's role only by creating the legal 

mechanisms for partnerships; providing access to resources for private business entities, that is controlled 
and created by the State; providing tax preferences; preparation of technical objectives of project and 
consistent with private companies business plan of the project. The role of private enterprise is a turn based 
financing and implementation with e-government projects. The private sector, using state assets and 
guarantees brings organizational experience, knowledge and "know-how", invest, minimizes risks of 
entrepreneurial activity. The distribution of risks and responsibilities of the transaction is one of the key 
issues of partnership. In general, the state remains the political and social problems, and the private capital 
translated into all operational and most of financial risks. 

It should be noted that in the public-private partnership in the field of e-government contradictions of 
different motivations of public and private organizational approaches are leveled, as final result of the 
implementation of state project or program is to improve the quality of life of citizens as the main purpose 
of public administration. 

Implementation of e-governance projects will provide: increasing transparency and openness of the 
local government and on the basis of the reduction of corruption in the country; improving the quantity and 
quality of administrative services, information services; reducing service time of individuals and entities; 
reducing administrative barriers; reducing the cost of administration; improving the efficiency of public 
authorities; improving citizen satisfaction.  

The political results are: openness and transparency of public authorities; increasing the participation 
of citizens in the formulation and implementation of public policy, substantial increase of trust in 
government, public awareness about public authorities activities and reduce the information gap between 
the public and public authorities; increase in the involvement of citizens in democratic processes, increase 
citizens' involvement in matters of governance; increasing the efficiency and effectiveness of implemented 
public policy. 

It is necessary to change institutional structures, to provide political support and adequate regulatory 
and legal framework, particularly in the part of public-private partnership mechanisms for the effective 
implementation of e-governance. It is also advisable to develop a strategy for e-governance in Ukraine and 
according to its the Action Plan that includes roadmap development and dissemination of pilot projects 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 114 

(such as "Electronic region", "Electronic City", "Electronic Village") and incremental implementation 
methodology based on priority and integrated business process reengineering and administrative 
regulations. 
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A PLACE A AND ROLE OF TERRITORIAL SELF-
ORGANIZATION OF POPULATION IN THE SYSTEM  
OF GOVERNMENTAL AND SELF-GOVERNMENTAL 
INSTITUTIONS OF MODERN SOCIETY  

The article makes categorial analysis of the problem of territorial self-organization through 

correlation of the next concepts: management, self-governance and self-organization; 

territorial/local community, fellowship, territorial commune; territorial commune, submunicipal 

institutions and neighborhood fellowship. It is proved that the concept of "joint action" is the 

key concept, when the term "self-organization" is applied to territorial communities. It was 

established that for implementation of territorial self-organization may be suitable territorial 

micro-communes, submunicipal institutions and neighborhood fellowships which, while 

maintaining the features of local communities get limited right to exercise public authority. 

Demonstrated that structures of territorial self-organization based on their belonging to 

municipal systems of countries or operation in a voluntary non-profit sector may be divided into 

two groups: territorial self-organization of population with public and civil nature. They may take 

different forms, implementing direct, representative democracy and participatory democracy. 

Key words: territorial self-organization of population, self-governance, territorial 

commune/micro-commune, submunicipal institutions, neighborhood fellowships. 

Постановка проблеми. У зв’язку з динамічним розвитком самосвідомості громади, 
актуальним у науковому та практичному значенні є питання залучення громадськості до ухвалення і 
впровадження рішень. Особливо важливо почути голос громадськості на рівні територіальної 
громади, де ефективність та результативність процесу надання послуг громаді відчутна більшою 
мірою. Відсутність же можливостей впливу громадян на розвиток території, на якій вони мешкають, 
перешкоджає ефективному врядуванню та зменшує шанси територіальної спільноти на покращення 
соціально-економічного добробуту1. 

Однією з форм участі членів територіальних громад у вирішенні окремих питань місцевого 
значення є органи самоорганізації населення (ОСН). Останнім часом спостерігається поступове 
збільшення ролі органів самоорганізації населення в розвитку територіальних утворень. 

Аналіз останніх джерел і публікацій. Проблематиці територіальної самоорганізації 
населення в Україні присвятили праці: А. В. Осипов, А. А. Уваров, В. М. Кампо, О. В. Батанов, О. Д. 
Лазор, Н. В. Мішина. Цій самій проблематиці в Росії присвятили праці: А. А. Васильєв, Г. І. 
Грібанова, Е. А. Дем’янов, М. М. Курячая, І. Кокарєв, Е. С. Шоміна та ін., проте наразі існує багато 
проблем, пов’язаних з місцем і роллю територіальної самоорганізації населення, які потребують 
розгляду. 

Мета. Визначити місце і роль територіальної самоорганізації населення в системі інститутів 
управління та самоврядування сучасного суспільства та забезпеченні соціально-економічного 
розвитку території. 

                                                      
1 Кольцова, Д.В. (2007). Органи самоорганізації населення в системі місцевого самоврядування: автореф. дис... 
канд. наук з держ. упр. Донецьк, 3. 
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Виклад основного матеріалу. Дослідження теоретичних витоків феномена територіальної 
самоорганізації населення наочно демонструє, що самоорганізація населення є ключовим поняттям 
місцевого самоврядування й основою функціонування громадянського суспільства. При цьому 
людина розглядається як активний суб'єкт взаємодії із середовищем, якe її формує і якe вона 
створює самa в процесі різних взаємодій. Цим середовищем є певний локальний територіальний 
простір. Тому доцільно розглянути поняття самоорганізації в його співвідношенні з поняттями 
управління та самоврядування та територіальної спільноти як певної просторової одиниці, на основі 
чого визначити місце і значення територіальної самоорганізації населення в розрізі інститутів 
управління і самоврядування сучасного суспільства. 

Отже, зупинимося на співвідношенні понять управління – самоуправління (самоврядування) – 
самоорганізація.  

Традиційно дослідницька увага прикута до феномена управління, а самоврядування так чи 
інакше завжди співвідноситься з управлінням. Звернемося передусім до енциклопедичних і 
словникових трактувань.  

У словнику С. І. Ожегова управління трактується як: «1. Напрям ходу, руху кого (чого)-
небудь, керувати діями кого (чого)-небудь. 2. Керувати, спрямовувати діяльність кого (чого)-
небудь»1. Саме таке етимологічне визначення управління зумовило широке трактування управління 
як діяльності, яка за своїм змістом є упорядкуванням взаємодії певної множини елементів. З точки 
зору теорії систем впорядкування зв'язків між елементами будь-якій системі є необхідною умовою її 
існування та функціонування і досягається за допомогою двох основних способів: саморегуляції та 
управління. 

Саморегуляція здійснюється без застосування зовнішніх сил, завдяки програмі, закладеної 
природою, на основі дії її об'єктивних законів. На відміну від саморегуляції, управління завжди 
здійснюється в системах «людина - природа», «людина - техніка», «людина - людина», але 
здійснюється воно саме тому, що в цих системах первинним керівним елементом виступає людина і 
створені вони для забезпечення та обслуговування інтересів людини. Вплив людини на зв'язок між 
предметами навколишнього світу, який приводив до утворення нових предметів, став фактично 
окремим видом управління - управління технічного. Вплив на зв'язок між складовими живої 
природи привів до виникнення біологічного управління, яке знайшло втілення у виникненні 
культурного землеробства, одомашненні диких тварин, виведенні їх нових порід тощо. 
Найскладнішим видом діяльності для людини стало узгодження своїх інтересів з інтересами інших 
людей. Людина сама стає елементом певної множини, а зв'язок з іншими особами набув характеру 
взаємозв'язку і взаємодії. Нагальна потреба в упорядкуванні викликала зародження такого 
соціального феномена, як влада, тобто здатність і можливість одного суб'єкта нав'язати свою волю 
іншому суб'єктові, змусити його підкоритися цій волі, що знайшло втілення в управлінні 
політичному2. 

Політичне управління, як його трактує «Політологічний енциклопедичний словник», 
становить собою «вплив суб’єкта політики на політичну ситуацію з метою забезпечення своїх 
інтересів; основна ланка будь-якої політичної системи, спрямована на здійснення політичної 
влади»3. Після перерахування принципів політичного управління, таких як принцип пріоритету 
політики стосовно економіки та духовного життя суспільства, принцип «основної ланки», принцип 
зворотного зв’язку, принцип наступності, зазначається, що головне призначення політичного 
управління – «у необхідності подолання елементів стихійності суспільного розвитку, підвищення 
його цілеспрямованості й прискорення процесу вдосконалення суспільного життя»4. Отже, ми знову 
бачимо певне протиставлення вже політичного управління саморегуляції, ототожнення його з 
впорядкованістю на противагу стихійності.  

Втім, найбільшого поширення набув термін не «політичне», а «державне управління» як 
«цілеспрямований вплив держави на суспільні відносини і явища, відносини та діяльність людей»5. 

                                                      
1 Ожегов, С.И. (1986). Словарь русского языка. Москва, 727. 
2 Авер'янов, В.Б. (2002). Виконавча влада і адміністративне право. Київ: Видавничий Дім "Ін-Юре" 
http://www.pravo.vuzlib.net/book_z1163_14.html (2015, квітень, 21). 
3 Адрєєв, С.С. (2004). Управління політичне. Політологічний енциклопедичний словник. Київ: Генеза, 680-681.  
4 Адрєєв, С.С. (2004). Управління політичне. Політологічний енциклопедичний словник. Київ: Генеза, 680-681.  
5 Антонова, Н.Б, Захарова, Л.М., Вечер, Л.С. (2007). Теория и методология государственного управления: курс 
лекций. Минск: Акад. упр. при Президенте Респ. Беларусь, 12. 
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Як у політичному, так і у державному управлінні йдеться про вплив суб’єкта на об’єкт, тому 
феномен управління дуже близький до феномена влади.  

Самоврядування, згідно з трактовкою того самого «Політичного енциклопедичного 
словника», «тип соціального управління, за якого суб’єкт та об’єкт управління збігаються, тобто 
самі люди управляють своїми справами, спільно приймають рішення і діють з метою їх реалізації»1. 
На відміну від управління, самоврядування «базується на принципах свободи, рівності та 
безпосередньої участі в управлінні»2. 

Таким чином, як для управління, так і для самоврядування властивий цілеспрямований вплив, 
щоправда в разі управління він здійснюється в межах «суб’єкт-об’єктних» відносини, а в межах 
самоврядування – «суб’єкт-суб’єктних». Зокрема, на особливостях взаємодії суб’єкта та об’єкта 
акцентує увагу І. В. Видрін, прагнучи розмежувати поняття «управління» і «самоврядування». 
«Самоврядування, – зазначає він, – у першому наближенні є самостійне залагодження власних 
справ. Самоврядування - це вид управлінської діяльності, що полягає у свідомому впливі на волю 
людей з метою спрямування їхньої поведінки. Якщо управління можна уявити як сукупність 
відносин між тими, хто управляє (суб'єктами управління), і тими, чия поведінка піддається 
управлінській регуляції (керовані), то самоврядування - це управління, суб'єкти і об'єкти якого 
збігаються, а отже, як керуючі та керовані виступають одні й ті самі особи»3. 

В. Б. Зотов, ґрунтуючись на суспільно-формаційному підході, зазначає: «Кожна суспільна 
формація характеризується певним поєднанням управління та самоврядування. Управління - це 
зовнішній вплив, «надходить» у систему ззовні. Самоврядування - це внутрішній вплив, що 
виробляється самою системою»4.  

Ґрунтуючись на наведених вище висловлюваннях про природу понять управління і 
самоврядування, доходимо висновку, що обидва явища діють у соціально-економічних системах, 
охоплюючи і регулюючи взаємодії всіх структурних елементів сучасного суспільства. При цьому 
управління постає як зовнішній вплив суб'єкта управління, спрямований на появу відповідної 
реакції і встановлення зворотного зв'язку з боку об'єкта, що зумовлює виникнення відповідних 
інтеракцій (взаємодій), які задовольняють цілям як суб'єкта, так і об'єкта. Самоврядування постає як 
внутрішньосистемна дія, спрямована на підвищення рівня саморегуляції, внутрішнього порядку і 
ефективності системи в цілому та її окремих складових. 

Самоврядування, безумовно, ближче, ніж управління, до явища самоорганізації, але не 
тотожне йому. Самоорганізація, згідно з трактовкою засновника науки про самоорганізацію – 
синергетики – Г. Хакена, це «процес упорядкування (просторового, тимчасового чи просторово-
часового) у відкритій системі за рахунок узгодженої взаємодії безлічі елементів її складових»5. Це 
мимовільна зміна організації системи; це процес спонтанного впорядкування (переходу від хаосу до 
порядку), утворення та розвитку структур без цілеспрямованого управлінського впливу.  

Переважна більшість систем, зазначають автори посібника за редакцією Л. В. Сморгунова, які 
є об'єктами управлінського впливу, мають властивість самоорганізації. Системами, що 
самоорганізуються, є сім'я, етнос, держава, колектив та інші соціальні спільноти. Практика 
доводить, що якщо уряд країни проводить політику дуже далеку від інтересів і потреб більшості 
людей, то вони починають жити за власними законами, забезпечуючи різними способами і шляхами 
свої потреби, функціонуючи тим самим як самоорганізована система6. 

Синергетика - наука про самоорганізацію - досліджує загальні принципи та закони розвитку 
систем різних рівнів матерії, що самоорганізуються. Термін «синергетика» складається з двох 
частин - слів грецького походження: «си» – означає спільну дію, «енергізм» – активність. Отже, 
дослівно цей термін перекладається як «теорія спільної дії». Саме поняття «спільної дії», на нашу 
думку, є ключовим, коли термін «самоорганізація» застосовується до територіальних спільнот.  

А. В. Осипов вказує на різницю між самоврядуванням та самоорганізацією, визнаючи 
самоврядний процес як політичний процес, а самоорганізаційний – як суспільний та такий, що 

                                                      
1 Батанов, О.В. (2004). Соворядування. Політологічний енциклопедичний словник. Київ: Генеза, 590-591.  
2 Батанов, О.В. (2004). Соворядування. Політологічний енциклопедичний словник. Київ: Генеза, 590-591. 
3 Выдрин, И.В. (2000). Муниципальное право России. Курс лекций. Москва Норма, 32. 
4 Зотов, В.Б. (2005). Система муниципального управления: учебник для вузов Санкт-Петербург: Лидер, 10. 
5 Хакен, Г. (1980). Синергетика. Москва: Мир, 16. 
6 Сморгунов, Л.В., Альгин, А.П., Барыгин, И.Н. (2006). Государственная политика и управление: учебник: 
в 2 ч. Ч. 1: Концепции и проблемы государственной политики и управления. Москва: РОССПЭН, 255-256. 
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передує самоврядному на рівні місцевого самоврядування1. 
Втім, обидва ці процеси – самоврядний та самоорганізаційний – постають як взаємопов’язані 

складові демократичного політичного процесу. Світова наука та практика доводять, що можливість 
самоврядування є найдемократичнішою, у порівнянні з автономією та територіальним 
адмініструванням, формою стосунків між акторами політичного процесу на різних рівнях влади. 
Європейські країни, незалежно від форми держави, визнають провідну роль самоврядного процесу у 
справі демократизації всієї системи влади в державі та в суспільстві, зокрема, а тому приділяють 
його ствердженню та подальшому розвитку пильну увагу. 

До речі, слід підкреслити, що термін «територіальна самоорганізація» застосовується 
передусім в українському політико-правовому полі. У Росії та Білорусі застосовується термін 
«територіальне суспільне самоврядування», у західних країнах використовуються інша 
термінологія, яку ми розглянемо нижче. За великим рахунком термін «самоврядування» більше ніж 
«самоорганізація» відповідає тим процесам, що відбуваються в територіальних спільнотах.  

Самоврядування може мати різноманітні вияви. Узагальнюючи класифікації Шміттера, 
Гідденса, У. фон Алеман, О. Рой виокремлює такі види самоврядування2:  

- територіальне самоврядування (сусідське) - характеризується як найбільш поширена форма 
самоврядування, заснована на спільності місця проживання, спільності територіального інтересу, 
заснованого на об'єктивному і суб'єктивному сприйнятті громадянами потреб території; 

- комунітарне (соціально-групове) - пов'язано з тривалою належністю людини до якоїсь 
соціальної групи (етнічної, релігійної тощо) і захист даних вузькогрупових інтересів; 

- професійне - характеризує належність до соціальних груп, диференційованими за 
професійною ознакою, відображає єдність професійних цінностей, обов'язків та інтересів; 

- громадське самоврядування - тип самоорганізації громадян для реакції на поточні зміни в 
політичному та економічному житті території або вироблення ініціатив щодо вирішення соціально 
значущих проблем території, національного та державного утворення. Громадське самоврядування - 
це вільна і добровільна участь людей, об'єднаних у групи, за рішенням актуальної суспільної 
проблеми місцевого, регіонального, загальнодержавного масштабу. Включеність у процес 
вирішення даної проблеми не залежить від територіальної, професійної, соціальної орієнтації. Саме 
розвинена форма громадянського самоврядування відзначає громадянське суспільство. 

Очевидно, десь на перехресті територіального та громадського самоврядування перебуває 
територіальна самоорганізація населення.  

Зупинимося на поняттях «територіальність», «локальність» та похідних від них 
«територіальна» та «локальна спільнота», які очевидно є суб’єктами та об’єктами територіальної 
самоорганізації населення або територіального суспільного самоврядування.  

Передусім зазначимо, що поняття «територіальність» у соціальних науках так чи інакше 
пов’язується із «спробами індивіда або соціальної групи контролювати або здійснювати вплив на 
людей, явища та взаємозв’язки шляхом делімітації і контролю над географічними ареалом. 
Територіальність у політиці – це особлива модель поведінки тих чи інших політичних суб'єктів, 
метою якої є засвоєння простору і контроль за цим простором»3. Причому просторові межі, в яких 
здійснюється засвоєння простору і контроль за ним, можуть бути різними: від локальних поселень 
до держави та наддержавних об’єднань.  

У межах нашого дослідження становить інтерес передусім локальний рівень. Термін 
«локальний» є похідним від латинського «localis», що означає «конкретне місце» або «розташування 
в просторі». Своєрідну характеристику місця та простору дав один із засновників гуманістичної 
географії І-Фу Туан: «Простір у західному світі є загальноприйнятим символом свободи. Простір 
відкритий передбачає майбутнє й спонукає до дії… Закритий й олюднений простір стає місцем. У 
порівнянні з простором місце є спокійним центром певних цінностей. Людям необхідно як місце, 
так і простір. Місце – це безпека, простір – це свобода; ми прив’язані до першого й тужимо за 
другим…»4. 

                                                      
1 Осипов, А.В. (2008). Місце та роль самоврядних процесів у демократизації сучасного українського 
суспільства: автореф. дис... канд. політ. наук. Одеса, 5. 
2 Рой, O.M. К вопросу о принципах организации системы местного самоуправления в крупных городах. 
<http://www.prof.msu.ru/publ/omskl/4_07.html>. 
3 Панченко, Т.В. (2011). Політична регіоналістика: навчальний посібник. Харків: ХНУ імені В. Н. Карізіна, 27. 
4 Tuan, Y-F. (1987). Przestrzen i Miejsce. Państwowy Instytut Wydawniczy. Warshava, 75. 
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У сучасній соціологічній, політологічній та юридичній літературі поняття місцевої (локальної) 
спільноти та відповідного співтовариства трактується по-різному. Доволі часто поняття «спільнота» 
та «співтовариство» не розрізняються, хоч їх розрізнення, на нашу думку, має сенс.  

Одні автори (наприклад, Н. В. Постовой1, А. А. Уваров2) ототожнюють місцеву спільноту 
певної території з місцевим населенням, що проживає в певних межах; інші (А. А. Гордієнко3, А. А. 
Васильєв4, Г. І. Грібанова5 й Е. А. Дем’янов6) наголошують на тому, що місцевою спільнотою можна 
вважати населення, що об'єднане за принципом спільності інтересів і наявністю стійких соціальних 
зв'язків. На нашу думку, перша трактовка більш відповідає поняттю «локальна спільнота», а друга 
«локального співтовариства». Для виокремлення локальної спільноти сам факт випадкового 
проживання на певній території вже є достатньою умовою, у той час як для виокремлення 
локального співтовариства ця умова не є достатньою. Втім, провести чітку межу між категоріями 
«локальна спільнота» та «локальне співтовариство» доволі не просто. Зокрема, визначення 
місцевого співтовариства запропонував М. М. Курячая, згідно з яким «місцеве співтовариство - це 
населення, що проживає на історично сформованій і економічно відокремленій території одного або 
декількох поселень, об'єднане спільними умовами життя і необхідністю вирішення спільних питань 
місцевого значення»7, що, найпевніше, більш відповідає поняттю «локальна спільнота». Хоч у 
ньому, окрім факту спільного проживання «на історично сформованій і економічно відокремленій 
території», визнаються фактори об’єднання «спільними умовами життя» та «необхідності вирішення 
спільних проблем місцевого значення», нічого не сказано про характер зв’язків між членами даного 
територіального утворення. А трактування, запропоноване А. А. Гордієнко, де йдеться про 
«населення, яке проживає на певній території та самоорганізуючись здійснює спільні дії щодо 
вирішення своїх проблем, знаходить певну суспільну структуру»8, навпаки, більше відповідає 
поняттю «локального співтовариства», ніж «локальної спільноти». 

Варто підкреслити, що важливою ознакою локального співтовариства є те, що відносини між 
його членами мають характер безпосередніх контактів. Акторів локальної сцени об’єднує певна 
єдність цілей і засобів повсякденного життя, що мобілізує суспільну поведінку9, зазначають А. Сліз 
та М. Щепанський. Така організація безпосередніх відносин між людьми й підтримка контактів між 
ними, властиві для локального співтовариства, зумовлює обмежену кількість його членів. У разі її 
збільшення зростає анонімність і зменшується суспільний контроль.  

Окрім того, локальне співтовариство відчуває необхідність у певних соціальних інститутах, з 
якими пов’язано життя кожної людини. Оскільки людина народжується, вчиться, працює, 
відпочиває, хворіє й вмирає, місцеве співтовариство потребує лікарень з пологовим відділенням, 
дитячих садків, шкіл, підприємств, церкви, пунктів побутового обслуговування, місць відпочинку й, 
нарешті, цвинтарів як особливих місць суспільної пам'яті. Отже, лише співтовариства окремих сіл, 
селищ, малих міст відповідають цим ознакам локальних співтовариств. На урбанізованих територіях 
локальні співтовариства витісняються територіальними співтовариствами (community), для яких 
властиві менш стійки зв’язки між членами, більш низький рівень індивідуальної та колективної 
ідентифікації, готовність до міграції, менш тісні відносини з родиною10.  

                                                      
1 Постовой, Н.В. (1999). Муниципальное право: учебник. Москва: Юрист. 
2 Уваров, А.А. (2002). Система местного самоуправления. Конституционное и муниципальное право, 11-14. 
3 Гордиенко, А.А. (2005). Территориальное общественное самоуправление в местном сообществе. 
Новосибирск: Издательство мэрии города Новосибирска.  
4 Васильев, А.А. (2004). Основы территориального общественного самоуправления: научно-методическое 
(практическое) пособие. Нижний Новгород: Издательство Гладкова О.В. 
5 Грибанова, Г.И. (2005). Роль местного самоуправления в формировании гражданского общества в 
современной России. Сыктывкар: КРАГСиУ. 
6 Демьянов, Е.А. (2004). Территориальная общность как субъект самоуправленческой активности. Проблемы 
местного самоуправления, 2, 21-26. 
7 Курячая, М.М. (2007). Местное сообщество как основа объединения граждан. Конституционное и 
муниципальное право, 4, 29-33.  
8 Гордиенко, А.А. (2005). Территориальное общественное самоуправление в местном сообществе. 
Новосибирск: Издательство мэрии города Новосибирска, 12-13. 
9 Слиз, А., Щепанський, М. (2009). Локальная и региональная идентичность в процессе глобализации. Вісник 
Севастопольського державного технічного університету, вип. 94, 3-7.  
10 Слиз, А., Щепанський, М. (2009). Локальная и региональная идентичность в процессе глобализации. Вісник 
Севастопольського державного технічного університету, вип. 94, 3-7. 
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Таким чином, для виокремлення локальної спільноти достатніми є дві характеристики – 
місцеве населення та обмежений територіальний простір. Локальна спільнота набуває ознак 
локального співтовариствами за умови, що ці характеристики доповнюються таким: 

- соціальна взаємодія, що базується на безпосередніх контактах; 
- почуття спільності, ідентичність; 
- набір соціальних інститутів, необхідних для забезпечення життєдіяльності територіальної 

спільноти.  
Окрім понять «локальна спільнота» та «локальне співтовариство» для виокремлення спільнот 

на місцевому рівні використовують категорії «територіальний публічний колектив»1, 
«територіальний колектив громадян»2 і найчастіше – «територіальна громада» О. В. Батанов3, П. Д. 
Біленчук4, О. Д. Лазор5. Хоч кожна з цих категорій характеризується різними кваліфікуючими 
ознаками, їх об’єднує право членів на реалізацію публічної влади безпосередньо або через обраних 
представників, що реалізується через систему місцевого самоврядування.  

Територіальні громади, на відміну від локальних співтовариств, виступають повноправними 
суб’єктами політичних відносин, однак доволі часто вони втрачають ознаки локальних 
співтовариств через те, що для виокремлення територіальних громад, як правило, немає обмежень за 
чисельністю населення. Поняття «територіальна громада» об’єднує як жителів багатомільйонного 
міста, так і жителів невеличкого села та селища, адже й у першому, й у другому реалізується місцеве 
самоврядування. 

Разом із тим чимало авторів наголошують на тому, що обмежена кількість населення є 
важливішим фактором дієвості громади. Громада, зазначає І. Е. Кокарев, це 5–7 тис. чоловік, що 
компактно проживають на невеликій території та пов’язані розвиненими соціальними зв’язками. 
Йдеться не лише про тісні сусідські взаємовідносини, що складаються у традиційних суспільствах 
століттями, але й про зв’язки, що формуються за спільними проблемами та інтересами. Сьогодні 
каталізатором кристалізації громади і громадівських форм життя виступають великі 
градоутворюючі підприємства та корпорації, нерідко – місцева церква, але найчастіше – влада через 
професійних соціальних робітників – організаторів6. 

Наряду з категорією «територіальна громада» існує поняття «територіальна мікрогромада», 
яка характеризується окремими властивостями територіальної громади та локального 
співтовариства. Вони виникають усередині великих територіальних громад, зберігаючи риси 
локальних співтовариств та одночасно набуваючи прав на реалізацію публічною влади. Втім, це 
право, як правило, обмежено окремими випадками, сферами та умовами, у результаті чого 
мікрогромади не є самостійним рівнем публічної влади.  

Н. В. Мішина використовує термін «територіальна мікрогромада» для окреслення кола осіб, 
інтереси яких представляє орган самоорганізації населення, і пропонує класифікацію 
територіальних мікрогромад за такими підставами: за типом населеного пункту, в якому вони 
існують (сільський або міський); за кількістю їх членів, які мають право голосу на місцевих виборах 
(маленькі (до 500 членів, що мають право голосу на місцевих виборах) і великі); залежно від того, 
чи було реалізовано членами територіальної мікрогромади право на самоорганізацію населення за 
місцем проживання (територіальні мікрогромади, які не мають свого постійного органу або 
організації, і мікрогромади, члени яких реалізували своє право на територіальну самоорганізацію, 
створивши, наприклад, орган СОН)7. 

Аналогічним терміну «територіальна мікрогромада» є поняття «підмуніципальних 
інститутів», яке використовує, зокрема, Еріка Хеллсинг. Поняття підмуніципальних інститутів, 

                                                      
1 Чиркин, В.Е. (2005). Публичная власть. Москва: Юрист, 21. 
2 Кампо, В.М. (1993). Деякі проблеми становлення і розвитку місцевого самоврядування. Місцеве і регіональне 
самоврядування України, вип. 1 / 2 (4 / 5), 68-72. 
3 Батанов, О.В. (2003). Конституційно-правовий статус територіальних громад в Україні. Київ: Ін Юре, 77. 
4 Біленчук, П.Д., Кравченко, В.В., Підмогильний, М.В. (2000). Місцеве самоврядування в Україні (муніципальне 
право). Київ: Атіка, 26. 
5 Лазор, О.Д. (2010). Еволюція сутності територіальної громади: аксіологічний вимір. Державне управління, 
3, 172. <www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/ Dtr_du/ 2010_3/.../DU310_36.pdf> (2015, квітень, 21). 
6 Кокарев, И. (2001). Соседские сообщества: путь к будущему России. Москва: Прометей, 32. 
7 Мішина, Н.В. (2010). Органи самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження: автореф. дис.. д-
ра юрид. наук. Одеса.  
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зазначає дослідниця, включає в себе організації, які мають відношення до системи місцевого 
самоврядування, але діють не в межах всього міста, села або селища, а на рівні вулиць або 
мікрорайонів. Ці інститути включають, наприклад, органи територіального суспільного 
самоврядування в Росії та Білорусі, у Польщі, країнах СНД та Балкан тощо1.  

Поняттю підмуніципальних інститутів, мікрогромад також частково відповідає категорія 
«сусідське співтовариство», що набула розвитку в межах розвинутих на заході студій з «community 
development». Даний термін останнім часом набуває широкого вжитку в російській політичній науці 
завдяки розробкам Е. С. Шоміної та І. Е. Кокорева. Як зазначає Е. С. Шоміна, самоорганізація 
громадян для участі в місцевому житті – це особлива плотність соціальних зв’язків, що дає підставу 
для виокремлення самостійного напряму досліджень – досліджень сусідських співтовариств2. 

Загалом співтовариство (не обов’язково сусідське) – це група людей, що усвідомлюють свої 
спільні інтереси і часто здатні поставити спільну мету. Співтовариства, на відміну від соціальних 
груп (у тому числі локальних спільнот) і громад (у тому числі територіальних громад), володіють 
рефлексивністю, спільною метою, можуть мобілізувати свої ресурси для досягнення своїх цілей. 
Чинне співтовариство є суб'єктом і джерелом соціальної дії, агентом розвитку. Це порівняно 
невеликий (локальний) популяційний кластер, що складається навколо сім'ї, домоволодіння, району 
проживання і базований на повсякденних моделях соціальної поведінки, таких як відвідування 
церкви, благоустрій території, різні громадські акції тощо. Сусідські співтовариства можуть 
оперативно перебудовуватися, служать ефективним каналом «зворотного зв'язку», містять умови 
для легкого асоціювання нових членів. Канал «зворотного зв'язку» у вигляді сусідських спільнот - 
це багато доданків: об'єктивна інформація про реальний стан справ на місцях; ідентифікація 
громадських запитів; роль конструктивного опонента влади, ініціатора новий ідей тощо. 

Сусідські спільноти - це «спільноти місця», які відрізняються від інших «позатериторіальних» 
спільнот спільністю місця проживання, відносинами сусідства, обмежених певною територією, 
різноманітними інтересами спільного проживання. Спільні інтереси диктують утворення спільнот 
будинку, вулиці, кварталу, району, муніципалітету. При цьому на базі сусідських спільнот можуть 
створюватися первинні організації громадських об’єднань - ветеранських організацій, товариств 
захисту прав споживачів, захисту навколишнього середовища тощо. Головна спрямованість 
сусідських спільнот - це досягнення суспільного блага. Об'єднання за місцем проживання також 
постають як приклад добровольчої самоорганізації або волонтерства як способу самовираження і 
самореалізації громадян, діючих індивідуально або колективно на благо інших людей або 
суспільства в цілому. 

Для сусідського співтовариства характерні всі ознаки локального співтовариства, які 
відзначались вище, - відносна відособленість території, наявність суб'єктів, що організують 
соціальний простір, наявність місцевих інтересів. Значну роль відіграє почуття спільноти або 
психологічна ідентифікація із співтовариством (спільність цінностей, почуття належності, почуття 
причетності до подій у співтоваристві, почуття відповідальності перед спільнотою). Д. Макміллан і 
Д. Чавіс виокремлюють чотири критерії «почуття спільноти», або «почуття сусідства»: членство, 
вплив, збільшення можливостей, розділені емоційні зв'язки. На велике значення почуття спільноти 
вказує П. К. Гречка, підкреслюючи, що почуття належності, причетності і прихильності постає як 
одна з базових потреб людини за А. Маслоу3. Велика роль також відводиться процесу комунікації 
(communication). На думку деяких зарубіжних експертів, саме від поняття communication походить 
поняття community4. 

Разом із тим, на відміну від локального співтовариства, сусідське співтовариство зазвичай має 
інституціоналізовані канали впливу на реалізацію публічної влади. Однак, як під муніципальні 
інститути та мікрогромади, вони не є самостійним рівнем публічної влади. 

За великим рахунком громади, мікрогромади, сусідські співтовариства, підмуніципальні 

                                                      
1 Хелссинг, Э. (2011). Подмуниципальные институты в Восточной Европе. Шоста всеукраїнська науково-
практична конференція з питань самоорганізації населення «Регламентація питань самоорганізації населення 
законодаством України». Одеса: ПП „Євродрук”, 33-34. 
2 Шомина, Е.С. Соседское сообщество TOC - МСУ. 5. <http://www.hse.ru/org/persons/67539/index.html>. 
3 Гречко, П.К. (2010). Понятие местных сообществ в современной социальной теории. Местные сообщества: 
проблемы социокультурного развития. Сборник научных статей. Mосква: Независимый институт 
гражданского общества, 48. 
4 Social sustainability in historical districts (2004). UNESCOs round table of experts. 
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інститути відповідають характеристиці життєздатних місцевих співтовариств Шонберга. Такими він 
уважає спільноти, жителі яких об’єднуються для того, що впливати на різноманітні аспекти 
місцевого соціального порядку, де жителі ставлять цілі колективного життя й у них є можливості 
для досягнення цих цілей. Зокрема, територіальна спільнота мікрорайону відповідає цьому 
визначенню, якщо, за Шонбергом, дотримуються такі умови:  

- є механізми, які наділяють місцевих жителів суспільними ролями і обов’язками. Ці ролі й 
обов’язки можуть відрізнятися в різних спільнотах, але незмінними залишатимуться завдання 
підтримки та покращення якості життя, збереження середовища, безпеки, підтримки в порядку 
спільної власності, прибирання сміття, роботи з дітьми тощо; 

- існує громадська інфраструктура, тобто працюючі на території формальні й неформальні 
організації, які висувають із свого середовища лідерів, що мають навички менеджменту і 
громадської роботи, здатних вести за собою людей та відстоювати інтереси свого співтовариства;  

- є сусідське співтовариство на території, що має достатній вплив, щоб виробляти спільне 
бачення бажаного майбутнього свого співтовариства, впливати на політику місцевої адміністрації й 
на прийняття владних рішень, які стосуються місцевого життя; 

- є органи громадівського самоврядування, що здатні створити та підтримувати конструктивні 
взаємовідносини з усіма службами життєзабезпечення, агенціями та департаментами, що діють на 
території, з володарями муніципальних, державних, приватних та суспільних ресурсів; 

- є формальні та неформальні механізми, що вбудовані в систему громадівського 
самоврядування, здатні задовольняти потреби різних членів свого співтовариства та долати 
конфлікти інтересів1. 

Отже, існування каналів та механізмів впливу на прийняття владних рішень виявляється тим, 
що відрізняє дієве місцеве співтовариство Шонберга, а також громаду, мікрогромаду, сусідське 
співтовариство, підмуніципальні інститути від територіальної спільноти та навіть звичайного 
локального співтовариства. 

В основному всі підмуніципальні інститути, у тому числі сусідські співтовариства, виконують 
функції у сфері облаштування території та налагодження транспортного зв’язку. Їхніми 
додатковими функціями є підтримання зв'язку між мешканцями та муніципалітетом, а також 
залучення жителів до волонтерської роботи. Інколи вони наділяються адміністративними 
функціями: допомога у збиранні місцевого податку та видача адміністративних документів. 
Підмуніципальні інститути фінансуються з коштів самих жителів і коштів муніципалітету, 
наприклад, у формі грантів, тендерів і конкурсів соціальних проектів. Якщо цей інститут надає 
жителям послуги, то іноді він може за ці послуги взяти плату2.  

Втім, головне призначення даних структур у тому, що підмуніципальні інститути наближають 
вирішення публічних питань до місцевих жителів і посилюють участь жителів у вирішенні 
важливих для них питань. Тому доволі часто їх уважають інститутами місцевого самоврядування 
наряду з місцевими радами та їх виконавчими органами.  

Щоб уточнити місце і роль підмуніципальних інститутів, мікрогромад та сусідських 
співтовариств у системі місцевого самоврядування, зупинимось на самому понятті «місцеве 
самоврядування». 

На сьогодні найбільш авторитетним документом, у якому сформульовані головні вимоги до 
місцевого самоврядування в Європі, вважається Європейська Хартія місцевого самоврядування. У 
даному документі місцеве самоврядування визначається як «право і спроможність органів місцевого 
самоврядування в межах закону здійснювати регулювання й управління суттєвою часткою 
суспільних справ, які належать до їхньої компетенції, в інтересах місцевого населення»3. Згідно з 
даною трактовкою, місцеве самоврядування постає як виключно діяльність органів місцевого 
самоврядування. Більш того, у тексті Хартії уточнюється, які саме структури слід уважати органами 
місцевого самоврядування. «Це право здійснюється радами або зборами, члени яких вільно 
обираються таємним голосуванням на основі прямого, рівного, загального виборчого права і які 

                                                      
1 Кокарев, И. (2001). Соседские сообщества: путь к будущему России. Москва: Прометей, 33. 
2 Хелссинг, Э. (2011). Подмуниципальные институты в Восточной Европе. Шоста всеукраїнська науково-
практична конференція з питань самоорганізації населення «Регламентація питань самоорганізації населення 
законодаством України». Одеса: ПП „Євродрук”, 33-34. 
3 Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 (Рада Європи). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036> (2015, квітень, 21). 
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можуть мати підзвітні їм виконавчі органи. Це положення ніяким чином не заважає використанню 
зборів громадян, референдумів або будь-якої іншої форми прямої участі громадян, якщо це 
дозволяється законом»1. 

Отже, ми бачимо, що інші форми безпосередньої участі також заохочуються, але вони не 
вважаються виявом місцевого самоврядування. А місцеве самоврядування вважається виключно 
сферою представницької демократії. Такий підхід дещо відрізняється від традицій, що закладені в 
правових системах нашої країни та більшості інших пострадянських країн, які виходять з того, що 
місцеве самоврядування здійснюється безпосередньо населенням через форми прямого 
волевиявлення та опосередковано – через діяльність органів місцевого самоврядування. Нашій 
традиції та загалом уявленням про дихотомічну природу місцевого самоврядування більш 
відповідає розуміння місцевого самоврядування як «гарантованого права і реальної спроможності 
місцевих територіальних співтовариств самостійно, незалежно й ефективно вирішувати питання 
місцевого значення в межах визначених законом повноважень і ресурсів»2. У такому разі місцеве 
самоврядування включає в себе і безпосередню участь населення у вирішенні «питань місцевого 
значення» (за допомогою виборів, референдумів, зібрань, громадських слухань, відклику депутатів 
тощо), і діяльність органів місцевого самоврядування, спрямовану на виявлення та вирішення 
соціальних проблем людей, що проживають на території муніципального утворення.  

Виникає закономірне запитання про місце і роль підмуніципальних інститутів у здійсненні 
місцевого самоврядування. Є вони виявом безпосередньої демократії або представницької 
демократії?  

На думку багатьох фахівців, їх можна вважати належними до специфічного вияву прямої 
демократії. Річ у тім, що більшість форм безпосередньої участі населення у здійсненні місцевого 
самоврядування – місцеві вибори, референдуми, громадські слухання тощо спрямовані лише на 
визначення думки населення з певних питань місцевого значення, вирішувати які будуть органи 
місцевого самоврядування. Єдиною формою прямої демократії, яка поєднує в собі й елементи 
безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування, і форми участі в даному 
процесі, є територіальна самоорганізація населення. Лише структури територіальної самоорганізації 
населення забезпечують здійснення населенням власних ініціатив за самостійним рішенням питань 
місцевого значення, тобто населення безпосередньо вирішує проблеми території свого проживання. 
Вони, як і інші форми участі населення в місцевому самоврядуванні, не є обов'язковими для 
управління справами територіальної громади. 

З іншого боку, доволі часто структури самоорганізації населення містять елементи 
представницької демократії, які мають вираження в діяльності обраних органів територіальної 
самоорганізації населення. Отже, структури, які ми досліджуємо, у переважній більшості випадків 
сполучають елементи прямої і представницької демократії.  

На запитання про те, до якого виду демократії варто віднести самоорганізацію населення, 
досить оригінальну відповідь дає О. Конотопцев. «Як відомо, – зазначає він, – теоретики вирізняють 
два основних види демократії: представницька (електоральна) та безпосередня (плебісцитарна). 

Але останнім часом знаходить дедалі більше поширення визнання окремого виду демократії – 
партисипативна (демократія участі). І самоорганізація населення підпадає саме під цей третій спосіб 
здійснення демократії. А це змушує по-новому визначити принципи функціонування та 
застосування всіх інститутів та інституцій самоорганізації, межі її застосування»3. І хоч з поняттям 
партисипативної демократії традиційно ототожнюється назва однієї з теорій демократії, а не спосіб 
здійснення народовладдя, така точка зору виглядає доволі цікавою.  

Окрім того, вона знаходить відгук у працях окремих іноземних дослідників. Вже згадувана 
Еріка Хеллсинг, яка використає поняття «підмуніципальні інститути», характеризує останні як вияв 
безпосередньої демократії (у формі зборів жителів), як представництво (у формі виборів) і як пряму 

                                                      
1 Європейська хартія місцевого самоврядування 1985 (Рада Європи). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/994_036> (2015, квітень, 21). 
2 Колодій, А. (2002). Основи демократії: навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Київ: 
вид-во «Ай Бі», 291. 
3 Конотопцев, О. (2011). Концептуальні засади самоорганізації населення. Шоста всеукраїнська науково-
практична конференція з питань самоорганізації населення «Регламентація питань самоорганізації населення 
законодаством України». Одеса: ПП „Євродрук”, 22-24.  
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участь мешканців у виконанні рішень (у формі волонтерської роботи)1.  
Отже, очевидно, структури самоорганізації населення можуть набувати різноманітних форм, 

реалізуючи безпосередню та представницьку демократію, а також демократію участі.  
Прагнучи визначити місце і роль підмуніципальних структур у житті територіальної 

спільноти, розглянемо можливості для реалізації самоврядування загалом та місцевого 
самоврядування зокрема.  

Самоврядування здійснюється насамперед на рівні сім'ї (домогосподарства) й окремо взятого 
індивіда. Часто перехід з рівня сім'ї на рівень місцевого самоврядування є занадто різким. Якраз між 
рівнем сім'ї та рівнем місцевого самоврядування і розташований перехід зі сфери приватного життя 
у сферу публічної влади. Часто перехід цей не є плавним. Створюється відчуття якогось вакууму, 
відчуття відсутності якогось громадського інституту, який був би сполучною ланкою між 
населенням і владою. 

З цієї причини і для заміщення цієї сполучної ланки в суспільстві створюються 
найрізноманітніші інститути: громадські об'єднання, товариства власників житла та інші інститути 
територіальної самоорганізації. Вони функціонують наряду з громадськими об’єднаннями, часто в 
тісній співпраці з владними структурами на місцевому рівні. Тому вони, з одного боку, мають 
ознаки інститутів громадянського суспільства, з іншого – інститутів місцевого управління та 
самоврядування.  

Загалом на місцевому рівні реалізуються такі види управління: управління в комерційних 
структурах; муніципальне управління, що розглядається як діяльність органів місцевого 
самоврядування та інших організацій, чия діяльність спрямована на управління муніципальним 
господарством і соціально-економічним розвитком муніципального утворення, участь в управлінні 
муніципальним утворенням безпосередньо населення, а також управління в некомерційних 
організаціях (громадських організаціях, політичних партіях тощо). Територіальна самоорганізація 
населення, або територіальне громадське самоврядування, як форма управління та самоврядування 
на частині території муніципального утворення близька до муніципального управління, бо його 
завдання подібні до завдань, реалізованих органами влади на відповідній території, хоч механізми їх 
досягнення різні. З іншого боку, управління у структурах територіальної самоорганізації населення 
схоже з управлінням у некомерційних організаціях2. 

Таким чином, можна цілком погодитись з А. В. Осиповим, який органи самоорганізації 
населення за місцем проживання називає специфічною формою самоврядування. Вони посідають 
проміжне місце у структурі форм діяльності акторів самоврядного процесу, оскільки, з одного боку, 
виявляються прямою формою самоорганізації і розглядаються як актори самоорганізаційних 
процесів у громаді, а з іншого – виступають первинною формою представництва, певною школою 
політичного самоврядування та первинною ланкою демократизації суспільства3. 

У порівняльних політико-правових дослідженнях, які націлені на дослідження різноманітних 
форм територіальної самоорганізації та самоврядування в різних країнах світу, зазвичай 
виокремлюють дві великі групи таких структур: структури територіального самоврядування з 
публічною та громадською природою. Це очевидно й зумовлено різними традиціями розуміння 
місцевого самоврядування, коли воно зводиться виключно до представницької демократії або 
об’єднує форми безпосередньої і представницької демократії.  

Точки зору про існування структур територіального самоврядування з публічною та 
громадською природою, зокрема, дотримується Н. В. Мішина4. Дослідниця доходить висновку, що 
органи самоорганізації населення з публічною природою притаманні передусім пострадянським 
країнам, де вони належать до муніципальних систем країн. У більшості же зарубіжних країн аналоги 
органів самоорганізації населення функціонують у добровільному неприбутковому секторі й мають 

                                                      
1 Хелссинг, Э. (2011). Подмуниципальные институты в Восточной Европе. Шоста всеукраїнська науково-
практична конференція з питань самоорганізації населення «Регламентація питань самоорганізації населення 
законодаством України». Одеса: ПП „Євродрук”, 33-34. 
2Шарашин, В.М. (2008). Система территориального общественного самоуправления: детерминанты и 
модели: автореф. дис. … канд. социол. наук. Тюмень.  
3 Осипов, А.В. (2008). Місце та роль самоврядних процесів у демократизації сучасного українського 
суспільства: автореф. дис... канд. політ. наук. Одеса.  
4 Мішина, Н.В. (2010). Органи самоорганізації населення: порівняльно-правове дослідження: автореф. дис. ... д-
ра юрид. наук; Одеса.  
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громадську природу.  
Типовою країною, де органи самоорганізації населення належать до муніципальної системи, 

Н. В. Мішина вважає Російську Федерацію, де діють, як уже зазначалося вище, органи 
територіального громадського самоврядування. А типовою країною, де органи самоорганізації 
населення належать до муніципальної системи, за Н. В. Мішиною, є Сполучене Королівство Великої 
Британії і Північної Ірландії, де діють так звані центри місцевих співтовариств. 

В Україні органи самоорганізації населення було включено до муніципальної системи 1990 р. 
Законом «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування». Із 
того часу не вироблено єдиного послідовного підходу до нормативно-правової регламентації 
створення і діяльності органів СОН. Це призвело до того, що нині в країні, зазначає Н. В. Мішина, 
існують органи самоорганізації населення як із громадською, так і з публічною природою (останні 
переважають). На їх природу впливає передусім те, від кого виходила ініціатива їх створення, ким і 
на яких умовах вони фінансуються та наскільки їх члени є незалежними від органів публічної влади 
та їхніх посадових осіб. Наявність у системі місцевого самоврядування органів самоорганізації 
населення як із громадською, так і з публічною природою значно гальмує процес подальшого 
розвитку й удосконалення цієї системи в Україні1, вважає дослідниця.  

Висновки. Здійснене дослідження понять управління і самоврядування свідчить, що обидва 
явища діють у соціально-економічних системах, охоплюючи і регулюючи взаємодії всіх 
структурних елементів сучасного суспільства. При цьому управління постає як зовнішній вплив 
суб'єкта управління, спрямований на появу відповідної реакції і встановлення зворотного зв'язку з 
боку об'єкта, що зумовлює виникнення відповідних інтеракцій (взаємодій), які задовольняють цілям 
як суб'єкта, так і об'єкта. Самоврядування постає як внутрішньосистемна дія, спрямована на 
підвищення рівня саморегуляції, внутрішнього порядку й ефективності системи в цілому та її 
окремих складових. 

Самоврядування безумовно ближче, ніж управління, до явища самоорганізації, але не тотожне 
йому. Існує думка, що самоврядний процес є передусім політичним процесом, а самоорганізаційний 
– суспільним і таким, що передує самоврядному. За нашим переконанням, поняття «спільна дія» є 
ключовим, коли термін самоорганізація застосовується до територіальних спільнот.  

Територіальну/локальну спільноту характеризують передусім місцеве населення та 
обмежений територіальний простір. За умови наявності соціальної взаємодії, що базується на 
безпосередніх контактах, почутті спільності, ідентичності, наборі соціальних інститутів, необхідних 
для забезпечення життєдіяльності територіальної спільноти, локальна спільнота набуває ознак 
локального співтовариства. Територіальну громаду же відрізняє право членів на реалізацію 
публічної влади безпосередньо або через обраних представників, що реалізується через систему 
місцевого самоврядування. Однак лише за умови обмеженої кількості населення громади зберігають 
ознаки локальних співтовариств. 

Територіальні мікрогромади, підмуніципальні інститути й, нарешті, сусідські співтовариства, 
де може реалізуватися територіальна самоорганізація населення, зберігаючи риси локальних 
співтовариств, здобувають обмежене право на реалізацію публічною влади. Вони мають 
інституціоналізовані канали впливу на реалізацію публічної влади, але не є її самостійним рівнем.  

Структури територіальної самоорганізації населення можна поділити на дві великі групи: 
відповідні структури з публічною та громадською природою. У залежності від їх належності до 
муніципальних систем країн або функціонування в добровільному неприбутковому секторі, 
структури територіальної самоорганізації населення можуть набувати різноманітних форм, 
реалізуючи безпосередню та представницьку демократію, а також демократію участі. 

Структури територіальної самоорганізації посідають місце між рівнем сім'ї та рівнем 
місцевого самоврядування, де відбувається перехід зі сфери приватного життя у сферу публічної 
влади. Вони, з одного боку, мають ознаки інститутів громадянського суспільства, з іншого – 
інститутів місцевого управління та самоврядування.  
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ON THE ISSUE OF CRITERIA FOR STRUCTURATION  
OF GENESIS OF LEGAL SYSTEMS 

The article substantiates the author's view on the problem of consistency of the process of 

genesis of legal systems and the optimal structuring criterion. On the belief of the author, unlike 

well-established in the domestic legal literature application of the criterion of "period", the 

author proposes to apply the concept of “stage” as a criterion to structure genesis of legal 

systems. Its application gives the opportunity to analyze the dynamics of the structural-

functional relations and development of a legal system in general as such that has information 

specified genetic basis, demonstrates the continuity of genesis, ensures the unity of past, 

present and future.  

Key words: genesis of a legal system, a process of genesis, genetic connection, period, phase.  

Теоретичний аналіз генезису правової системи є наріжним у вирішенні найбільш дискусійних 
питань про природу, закономірності і особливості, неперервність розвитку національних правових 
систем, темпоральних точок відліку їх історії, зв’язку з державою, суспільством тощо. 

У цьому зв’язку актуалізується проблема критерію структурування цього процесу з 
використанням якого можна було б здійснювати комплексний аналіз генезису правових систем у 
співвіднесенні як з глобальними періодами історії людства (до і після початку цивілізації, вододілом 
між якими стала ,,неолітична революція”), так і з процесом інституціалізації владно-правових 
структур епохи потестарності та епохи державно-правової організації суспільства.  

З огляду на викладене метою даної статті є авторське обґрунтування проблеми системності 
процесу генезису правових систем і оптимального критерію його структурування.  

Як видається, вирішення означеної проблеми має засновуватися на чіткому розумінні сутності 
динаміки структурно-функціональних зв’язків і зв’язків розвитку правової системи в сукупності як 
такої, що має інформаційно задану генетичну основу. Так, за оцінкою В.М.Сирих, генезис – це 
історія виникнення (зародження і становлення), розвитку і трансформації правової системи, 
виражена в органічній єдності кількісно відмінних історичних етапів, що перебувають між собою у 
генетичному зв’язку. ,,Генетичний зв'язок, – це співвідношення, взаємодія генезису у цілому із його 
компонентами, а також відношення між станом, що відбувся в розвитку досліджуваного об’єкта і 
минулими історичними етапами. … Характеризує внутрішні процеси розвитку, ,,саморуху” явища і 
тому не ототожнюється з іншими зв’язками, у тому числі причинно-наслідковими, що перебувають 
зовні і справляють певний вплив на розвиток цього явища”1. 

Правова система відноситься до складних соціальних систем антропосоціокультурного типу. 
Розвиток таких систем науковці кваліфікують як взаємозв’язок правових процесів. Їх основною 
характеристикою є нелінійність і здатність виражати зміну зовнішніх і внутрішніх зв’язків системи 
в часі2.  

Отже, теоретичний аналіз генезису правової системи має засновуватись на понятті, яке 
змістовно відображає особливості процесуальної динаміки таких систем. Таким поняттям ми 
визначаємо ,,процес генезису”, під яким слід розуміти багатоступінчатий нелінійний процес 

                                                      
1 Cырых, В.М. (2000). Логические основания общей теории права: в 2 т., Элементный состав, 1. Москва: 
Юринформцентр, 88.  
2 Тиунова, Л.Б. (1991).Системные связи правовой действительности. Методология и теория. Санкт-
Петербург: СПб. ун-т, 68. 
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послідовної зміни станів правової системи, яка функціонує у певному соціокультурному 
середовищі, характеризується якісними змінами зв’язків функціонування і нелінійного розвитку в 
часі. 

У процесуальному контексті аналізу, за влучним висловом системолога М.С.Кагана, слід 
зосереджувати акценти як на розвитку системи, так і на системності самого розвитку1. Отже, 
логічно процес генезису має системний характер, відтак вимагає відповідного структурування. Із 
цього приводу слід зауважити, що у методологічному аспекті саме структура генезису системи 
виступає фактором її оновлення – кількісних і якісних перетворень, переходу від одного якісного 
стану до іншого ( у той час, як структура системи у структурно-елементному вимірі представлена як 
фактор її стабільності). Основна проблема полягає у виборі критерію структурування, з допомогою 
якого можна було б оцінювати і аналізувати неперервність еволюційних процесів і фазових 
переходів у процесуальній динаміці змін. 

У вітчизняній юридичній літературі для структурування генезису правової системи 
традиційно використовується критерій періодизації, засобом якого описують динаміку правової 
системи в координатах причинно-наслідкових і лінійних зв’язків. Проведений нами узагальнений 
аналіз літератури (Ю.Ветютнєв, В.Капелюшний, М. Марченко, В.Сирих, П.Сорокін, Р.Халфіна, 
О.Шевченко та ін.), у якій по-різному порушувалось питання підходів до структурування процесів 
еволюції і розвитку соціальних систем, дає підстави для висновку, що для вирішення проблеми 
генезису у процесуальному аспекті період, як критерій структурування не спроможний повноцінно 
виконувати свою пізнавальну і евристичну функцію із-за тієї обставини, що процес розвитку не 
обов’язково має бути лінійно-прогресивним2. Він позбавлений чітко визначених меж, оскільки, як 
справедливо наголошується в літературі, у функціонуванні суспільства (а разом з ним держави, 
права і правових систем) має місце не тільки необхідність, а й історична випадковість, що й 
зумовлює багатовекторність еволюційних процесів3. 

З огляду на викладене, вбачається, доцільним використовувати в якості критерію 
структурування генезису поняття ,,етап”, яке у філософській і історичній літературі традиційно 
вживається для аналізу послідовного, неперервного процесу якісних змін об’єкта пізнання в ході 
еволюції і розвитку. Завдяки історичній спадкоємності в часі кожний новий етап виникає на основі 
попереднього, зберігає значну частину компонентів, притаманних попереднім етапам і започатковує 
інший, більш зрілий стан об’єкта дослідження4.  

Наведений аргумент на користь етапу зводиться до нагальної потреби подолати надлишкову 
абстрактну детермінацію процесу генезису національних правових систем який науковці традиційно 
поєднують із генезисом конкретних національних держав (чи державності) методом застосуванням 
такого критерію як період (що характерно для вітчизняних досліджень), коли періодизація 
однозначно кореспондується із встановленням чітко визначених хронологічних меж у розвитку. За 
цих умов не залишається жодного шансу для аналізу проблеми становлення і розвитку національних 
правових систем в умовах дискретного розвитку національної державності. Орієнтація ж наукових 
пошуків на тематику етапів генезису, розширює поле зору дослідника за рахунок застосування 
концепції генетичних зв’язків між етапами генезису і спадкоємності ступенів розвитку, 
послідовності історичних і логічних форм у часі. 

У періоді, як критерії структурування генезису, відображається лінійність динаміки 
історичного розвитку, в етапі – його нелінійність і багатовекторність. Застосування поняття ,,етап” в 
якості критерію структурування процесу генезису правової системи передбачає з одного боку, 
знання фундаментальних законів еволюції, властивих усій організованій матерії: законів збереження 
інформації, системності інформації і принципу самозбереження систем, а з іншого – дає можливість 
аналізувати динаміку структурно-функціональних зв’язків і зв’язків розвитку правової системи в 
сукупності як таку, що має інформаційно задану генетичну основу, демонструє неперервність 

                                                      
1 Каган, М.С. (1982). Развитие системы и системность развития (Вопросы истории и теории). Проблемы 
диалектики: Материалистическая диалектика и системный подход, 10, 50-61. 
2 Мірошниченко, М. (2010). Історико-теоретичні і методологічні засади генезису правової системи України. Київ: Ун-т 
«Україна», 259-264. 
3 Сорокин, П. (1994). Социокультурная динамика и эволюционизм. Американская социологическая мысль. 
Москва: МГУ, 372-392. 
4 Добриянов, В. (1968). Методологические проблемы теоретического и исторического познания. Москва: 
Мысль, 20. 
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генезису, забезпечує єдність минулого, сучасного і майбутнього. 
Слушність застосування концепції генетичного зв’язку між етапами генезису правової 

системи переконливо демонструє діалектика категорій ,,синхронії” та ,,діахронії” які 
застосовуються як інструменти теоретичного аналізу історії. Діахронія – це підхід до вивчення 
об’єкта крізь історію ( крізь час), а синхронія – підхід до вивчення об’єкта в сучасному (в даний 
час). Діалектика синхронії та діахронії дає підстави для вивчення сучасної правової системи як 
результату її зародження, становлення, виникнення і розвитку, а точніше, її генезису. Це зовсім не 
означає, що сучасну правову систему слід розглядати як таку, що за формою, змістом, структурою, 
функціями є повторенням минулого. Мова йде про інше: сучасний стан правової системи, 
представленої в сукупності елементно-структурних, функціональних зв’язків і зв’язків розвитку за 
рівнем складності і системності є моментом, актом ,,зняття” синхронії і діахронії. Вона виростає із 
системи соціального регулювання первісного суспільства і еволюціонує у різних історичних 
формах: архаїчної правової системи, звичаєво-правових систем (ранньої і розвиненої), сучасної 
інтегрованої національної правової системи. 

Ядром правової системи є право. Воно є базою для розуміння сутності і якісних перетворень 
правових явищ, які є вторинними, похідними утвореннями. У нашому контексті це означає, що 
набуття правовою системою нових властивостей і якісного стану в процесі її генезису прямо 
обумовлюється змінами в праві. Генезис права (становлення, виникнення і розвиток) відбувається 
разом із генезисом суспільства (на початковому етапі у вигляді правил, які регулювали відношення 
в сім’ї, роді, общині, землекористуванні тощо) і у зв’язку із генезисом публічної влади. Отже, у 
співвідношенні із регулятивним простором потестарного і державно організованого суспільств воно 
постає, відповідно, у двох різновидах: як традиційне право і як кодифіковане право державно-
організованого суспільства. У цьому разі, не важко помітити логічну доцільність виокремлювати 
етапи генезису правової системи у співвіднесенні як із глобальними періодами історії людства (до і 
після початку цивілізації, вододілом між якими стала ,,неолітична революція”), так із процесом 
інституціалізації владно-правових структур епохи потестарності і епохи державно-правової 
організації суспільства.  

З урахуванням усього викладеного, ми пропонуємо трьохетапну схему генезису правової 
системи, яка включає примітивний (початковий), проміжний і сучасний етапи цього процесу. 
Кожному із етапів відповідає історична форма генезису. В основу поділу саме на три етапи 
покладено ідею органічного синтезу цивілізаційного підходу (із загальнолюдською вимогою щодо 
панування права у відношеннях між людьми, між громадянами і державою) з узвичаєним для 
європейської історичної науки поділом історії на стародавній, середній, новий і новітній періоди. До 
цього ж враховано дію закономірності, яка полягає в тому, що людство переживає дві 
соціокультурні епохи в розвитку права: доцивілізаційну (дозаконодавчу /або додержавну) і 
цивілізаційну (законодавчу/або державну). Між епохами існує перехідна стадія трансформації 
звичаєвого права в право позитивне (законне). Зазначена закономірність обумовлена генезисом 
правових норм первісного і частково сучасного права – із ритуалів, ритуальних правил і заборон, які 
на початку, згідно із припущеннями сучасних етнографів і антропологів, входили в набір вимог 
такої собі мононорми і тільки пізніше диференціювались таким чином, що перетворились у 
індивідуалізовані юридичні вимоги, формули чи принципи1.  

Орієнтація наукових пошуків на тематику етапу, як оптимального критерію структурування 
процесу генезису національних правових систем, дає підстави для гіпотетичного припущення, що 
початок примітивного (початкового) етапу генезису правової системи співпадає із початком 
соціокультурного становлення людства, прикметною рисою якого є процес соціалізації (соціалізація 
згідно домінуючої в науці концепції механізму функціонування суспільства Т.Парсонса є основою 
найскладнішого комплексу механізмів функціонування суспільства зорієнтованого в першу чергу на 
контроль за людиною). В рамках цього етапу можна виокремити дві стадії в розвитку традиційного 
права: 1) стадія становлення і розвитку архаїчного права, включаючи зародження перших 
надобщинних владних структур і епоху так званої ,,доправової культури” (співвідноситься з 
виникнення перших протодержав) в умовах неолітичної революції; 2) стадія так званого 
,,варварського права”, що співвідноситься із виникненням і розвитком ранніх і ,,варварських” держав. 

                                                      
1 Мірошниченко, М. (2006). Державність і право України: генезис у європейському контексті (З найдавніших 
часів до початку Х1Х ст.). Київ: Атіка, 70-123. 
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Генезис правової системи в рамках примітивного (початкового) етапу здійснювався у формі 
архаїчних (міфологічно – сакрально - ритуальних) правових систем, основу яких складали засоби 
саморегуляції первісного суспільства ( у соціокультурному контексті – це стадія еволюції 
традиційного права). Їх ядром було архаїчне (традиційне) право, яке зароджувалось в надрах 
реально існуючих і визнаних самим суспільством відношень1.  

Якісні перетворення, яких зазнавала правова система в процесі еволюції і розвитку вже на 
проміжному етапі відбувались під знаком тривалого процесу трансформації звичаєво-правових 
систем у сучасні інтегровані національні правові системи ( у широкому соціокультурному 
контексті – це перехідна стадія від традиційного до класичного права). Він ознаменувався тим, що 
суспільні відносини, які підпорядковувались безпосередньо соціальному регулюванню поступово 
набували особливої абстрактної форми, специфічної структури ( мова йде про структурування 
суспільних відносин у контексті предмету правового регулювання). На цій основі казуальні рішення 
(які у різних формах фіксувалися як традиції і звичаї) поступово і в свідомості людей, і в реальній 
дійсності набували закріплення як загальні правила поведінки, що вимагали офіційного визнання і 
захисту. Як наслідок, поступово закладалися підвалини у формування спеціального механізму 
вирішення юридичних справ і здійснення покарань. Відповідно, сформувалась окрема верства 
людей, котрі здійснювали функції юридичної діяльності: розшукові, слідчі, судові, касаційні і т.п.  

Прикметна особливість проміжного етапу полягає в існуванні двох паралельно діючих систем 
права: усного звичаєвого і писаного у формі перших писаних систематизованих збірників права чи 
законів. Проте, навіть найбільш систематизовані з них вирізнялись казуїстичністю, відсутністю меж 
між правом як об’єктивною нормою і правом як правомочністю, між публічним і приватним правом; 
норма права загального характеру не відрізнялась від конкретного її застосування; відповідно 
нероздільною була діяльність судді і законодавця тощо. Для набуття цими гранями правової форми 
чіткості і однозначності знадобився тривалий історичний процес суспільної еволюції.  

Головне, що в рамках проміжного етапу генезису правових систем здійснювався відбір, 
відпрацьовувались, лімітувались умови й межі майбутньої автономізації соціального 
(саморегулятивного) і владно-організаційного (юридичного) рівнів інтегрованої національної 
правової системи2. Створювалась, основа нормативно-правового комплексу здатного інтегрувати 
самоорганізаційні і владно-правові механізми потестарності з елементами нових структур державно-
правової організації суспільства. 

Сучасний етап генезису – позначений еволюцією і розвитком інтегрованих національних 
правових систем. Його початок і подальша динаміка змін ознаменувалися становленням і розвитком 
буржуазного (індустріального і постіндустріального) суспільства, формуванням націй, остаточним 
оформленням національних держав сучасного типу та співвідноситься із стадією 
загальнодержавного розвиненого права (у соціокультурному контексті – це стадія розвитку 
класичного права, формування та утвердження принципів права посткласичного).  

Визначальною характеристикою цього етапу є остаточний вихід правових систем із системи 
координат початкових, примітивних форм еволюції і розвитку, досягнення ними високого рівня 
структурно - функціональної упорядкованості та перетворення у самостійний і своєрідний правовий 
феномен особливого змісту, вираженого в єдності внутрішньозв'язаних і взаємообумовлених 
протилежностей: природно - правового і позитивного начал. У такому сенсі, реальність правової 
системи ( власне як правового феномену, тобто похідного від права) полягає в тому, що і природно-
правове і позитивне її начала є не просто суть сторонами, частинами, підсистемами, які пов’язані 
між собою, а виступають складною асиметричною цілісністю, здатною до саморозвитку і 
самоорганізації, завдяки інформаційному обміну. Кожна із частин ( підсистем) цієї цілісності 
зберігає певну автономію, перебуваючи одночасно в системі корпоративних і ієрархічних зв’язків, 
котрі формуються під впливом закономірностей розвитку суспільства, його потреб і інтересів. 

Значну роль у формуванні інтегрованих національних правових систем відіграє держава яка є 
творцем юридичного (позитивного, законодавчого) права, котре домінує над іншими формами 
регулювання суспільних відносин. Таке домінування спричинене посиленням тенденції до 
юридичної централізації права (завдяки чому долається партикуляризм у праві) та активізації 

                                                      
1 Мірошниченко, М. (2006). Державність і право України: генезис у європейському контексті (З найдавніших 
часів до початку Х1Х ст.). Київ: Атіка, 99-110. 
2 Мірошниченко, М. (2006). Державність і право України: генезис у європейському контексті (З найдавніших 
часів до початку Х1Х ст.). Київ: Атіка, 187-195. 



ISSN 2336-5439 EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 3 2015 

 131 

процесу юридизації суспільного життя (виражається в тому, що регулятори неюридичного 
характеру починають оцінюватися крізь призму юридико-правової політики держави).  

Процеси юридичної централізації права і юридизації суспільного життя заклали об’єктивну 
основу для формування в правовій системі сталих якостей комплексу багаторівневих і ієрархічно 
залежних зв’язків, у якому зв’язки юридичного права, у єдності і в комплексі з юридично 
значимими реаліями у функціональному відношенні заклали фундамент у завершення процесу 
формування єдиного системного комплексу - владно-організаційного ( формально-інституційного, 
юридичного) рівня правової системи, здатного забезпечити їй досягнення системного ефекту 
засобами правового впливу і правового регулювання.  

Тим часом, конституційне закріплення принципів ,,верховенства права”, ,,розподілу влади”, 
,,верховенства закону” ,,правової свободи”в рамках інтегрованих правових систем заклало 
об’єктивну основу для остаточного формування соціального (саморегулятивного) рівня правової 
системи, заснованого на єдності зв’язків загальносоціального права і функцій інститутів 
громадянського суспільства. Соціальний рівень, володіючи властивостями автономного утворення 
(аналогічно юридичному рівню), кореспондується із природно - правовим началом у правовій 
системі і природно - соціальними основами самоорганізації суспільного життя1.  

Примітно, що за умови еволюції соціального (саморегулятивного) і владно - організаційного 
(формального-інституційного, юридичного) рівнів у одному ключі, інакше, коли позитивне начало 
еволюціонує у тому ж напрямку що й природно - правове, найбільш системно виявляють себе 
функції правового впливу і правового регулювання, а правова система досягає високого рівня 
динамічної структурно - функціональної організованості й ефективності по забезпеченню і 
реалізації прав людини і громадянина, які є, за влучною оцінкою академіка О.Петришина: ,,… її 
(правової системи – М.М.) соціоантропологічним фундаментом”2. Такий стан ми називаємо умовно 
показником якісної визначеності правової системи. Вона кореспондується із соціокультурною і 
соціоекономічною аспектологією традиції надання прав (східна традиція), з одного боку, та традиції 
природного володіння правами (західна традиція) – з іншого, яка сукупно включається в 
інституційний процес юридичної сфери3.  

Таким чином, головним аргументом на користь етапу як оптимального критерію 
структурування генезису національних правових систем виступає можливість розширення 
предметних рамок теоретичного дослідження проблеми структурування процесу генезису правових 
систем за рахунок концепції генетичних зв’язків між етапами генезису, що дає можливість 
дослідження також і пограничних відрізків між етапами, чого не можна досягти із застосуванням 
критерію ,,період”. Істотно, що саме на цих пограничних відрізках відбувається трансформація 
права, перехід його з одного стану в інший, скасовуються застарілі інститути і норми та виникають 
правовідносини, котрі є адекватними потребам суспільства, що зазнає змін. Отже, зазнає 
трансформації і правова система, еволюціонуючи як правова система перехідного періоду. Ця тема 
вимагає подальшого дослідження, оскільки відіграє важливу роль у розумінні механізму 
спадкоємності правових систем.  
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DOGMATIC DIMENSION OF LEGAL CONTRACTIVISM 

The article focuses on the main features of contemporary legal dogmatics in its application to 

the general theory of contract i.e., legal contractivism. It is shown that regardless complex 

nature of legal contractivism as a middle-level theory, a dogmatic method is still relevant for 

detection of contracts' place in the structure of contemporary law.  It is especially important in 

civil, economic and administrative law, where contracts are one of regular forms of legal 

relations. It the article is also demonstrated that dogma of civil and economic law have 

elaborated an approach when contracts mainly exist as individual acts and their content is 

determined by will and expectations of contracting parties. Administrative law makes an 

emphasis on normative aspect of such interaction, when legal force of a contract exceeds 

bounds of communication of its parties. 

Key words: contract, legal contractivism, dogma of law, civil contract, economical contract. 

Спрямованість розвитку сучасного права, його принципів, цінностей та постулатів зумовлює 
особливості правового методологічного дискурсу. У сучасних наукових публікаціях типовими та 
поширеними стають тези щодо необхідності перегляду усталений підходів і методів осягнення 
правової реальності. Часто ці заклики звучать на тлі застосування у праві міждисциплінарних 
наукових концепцій, які складно вписуються в традиційну юридичну методологію. У цьому сенсі 
герменевтика, феноменологія, аксіологія та антропологія, які стають визначальними стратегіями 
дослідження права сьогодні витісняють на периферію методологічних студій класичні методи і 
прийоми, типові для догматичної юриспруденції. Юридична догматика, яка була настільки 
впливовою в протягом ХІХ-ХХ століть, сьогодні поступово втрачає своє значення у просторі 
пояснення та розуміння правової реальності. 

Серед ключових недоліків догматичного осмислення права найчастіше називають її 
обмеженість нормативними та «документально вираженими» елементами правової реальності, що 
зумовлює досить вузьке та чітко обмежене бачення права. Можна стверджувати, що проблема є 
навіть більш глибокою, оскільки саме пізнання права опиняється «заручником» нормативних 
установок. Цю обставину підкреслював іще М. М. Алексєєв, коли писав, що «поняття права, яке 
підлягає науковому визначенню, є уже визначеним у позитивному праві, і йдеться про пізнання 
цього останнього визначення, незалежно від того, істинне воно чи хибне»1. 

Подібні судження всерйоз підривають авторитет юридичної догматики у сучасному 
правознавстві. Однак вони не можуть повністю його заперечити. Дійсно, сьогодні з упевненістю 
можна констатувати перспективність використання некласичних методів та підходів до осмислення 
правової реальності. Утім проблеми догматичного розуміння права набувають особливої значущості 
під час розробки комплексних юридичних теорій, обсяг яких виходить за межі власне теоретичного 
осмислення правової реальності, а тому виникає необхідність в застосуванні доробків і 
філософсько-правового рівня, і рівня спеціальної методології. Серед таких комплексних теорій 
сьогодні набуває усе більшої ваги правовий контрактивізм, зміст якого визначається розбудовою 
загальної та всеохоплюючої концепції договору як невід’ємної складової сучасного права2. Розробка 
правового контрактивізму як теорії середнього рівня (тобто як такої, що поєднує концептуальні 

                                                      
1 Алексеев, Н.Н. (1999). Основы философии права. Санкт-Петербург: Лань, 23. 
2 Юдин, З.М. (2011). Понятие и основание правового контрактивизма. Наукові праці Одеської національної 
юридичної академії, 10, 305-312.  
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начала сучасної юриспруденції з її прикладним спрямуванням), відтак, неможливою є без 
урахування положень догматичної юриспруденції, особливо з урахуванням того факту, що саме 
вона довгий час і була осередком розробок договірної проблематики. 

Ставлення до правової догматики у сучасній юридичній літературі є доволі неоднозначним. 
Багато хто поділяє висловлену іще на початку ХХ століття позицію М. Вебера, що юридична 
догматика націлена на виявлення логічно правильного об’єктивного змісту правових положень, і 
при цьому ігноруються дії та ставлення людей до цих положень1. Наприклад, І. Л. Честнов вважає, 
що догматичне бачення права передбачає конструювання штучної, нереалістичної картини 
правового життя. Він пише: «майже усі поняття класичної юриспруденції (норма права, система 
права, суб’єкт права, дія права тощо) – це реїфіційовані категорії, яким приписується властивість 
об’єктивного надособистісного (безособистісного) буття»2. 

Спробу апологізувати догму права, визначити її місце у системі сучасної юриспруденції, яку 
усе більшою мірою орієнтується на міждисциплінарні дослідження, здійснює О. М. Сидоренко. На 
переконання дослідниці, догма права – це структурний компонент права, що існує поряд із 
ціннісною та статусною характеристикою права і становить сферу юридичної науки (догматична 
юриспруденція), юридичної практики та юридичної освіти у вигляді діючої системи позитивного 
права та правових категорій та понять, у яких ця система відображена3. Доцільними є також 
судження Ю. М. Оборотова, який пише про необхідність догматичної складової в сучасній 
юриспруденції як відображення сталості в розумінні основних складових правового життя4. 

Така позиція демонструє, що юридична догматика не є характерною рисою класичної 
юриспруденції, більше того, вона не є також частиною методології, яка може вважатися 
нерелевантною проблемам сучасної правової науки. Догма права розвивається разом зі всією 
юридичною наукою, а тому вона може використовуватися і в контексті некласичної та навіть 
постнекласичної парадигми юриспруденції. Тут слушною також є точка зору М. С. Кельмана, що 
догма права набуває відповідного статусу в юридичній думці, а підставою ставлення до неї як до 
юридичної догми стають не тільки імперативи позитивного права, а й авторитет правової культури. 
Через це юридичну догму виправдано розглядати як соціокультурний феномен і розуміти як 
фундаментальні правові установки і конструкції, засоби і методи правового регулювання, форми і 
правила юридичної діяльності тощо, які формуються у процесі історичного розвитку права і 
втілюються у конкретних правових системах5. Схожої думки дотримується К. В. Горобець, коли 
пропонує сприймати догму права не лише з методологічної точки зору, але й із позицій онтології 
права, включаючи її до складу структури права6. 

Правовий контрактивізм, з точки зору формування та розвитку правової догматики, має 
розглядатися у контексті застосування емпірично-орієнтованої методології. Як уявляється, 
догматичне знання формується здебільшого за рахунок індуктивного мислення, коли аналіз проявів 
окремих правових явищ веде до формування їх теоретичного образу. У цьому сенсі догматична 
юриспруденція оперує методом генералізації, який, на думку А. Ю. Цофнаса, застосовується 
здебільшого при побудові дефініцій7. Тут варто зауважити, що побудова дефініцій, хоча і є одним із 
найбільш популярних прийомів правового мислення, розуміється нами з точки зору відмови від 
есенціалізму, як його розумів К. Поппер. Кожна дефініція обмежує сферу інтерпретацій поняття і 
завжди є певним спрощенням. Тому завжди має існувати плюралізм дефініцій, який логічно тягне за 
собою відмову від визначення «сутності» поняття8. Саме тому проблема догматичного виміру 
правового контактивізму лежить у площині звернення до галузевих моделей розуміння договору та 

                                                      
1 Вебер, М. (1990). Избранные произведения. Москва: Прогресс, 508. 
2 Честнов, І. (2012). Практичний поворот в юридичній теорії. Філософія права та загальна теорія права (1), 
79.  
3 Сидоренко, О.М. (2013). Догма права у сучасній юриспруденції: загальнотеоретичне дослідження: дис. ... 
канд. юрид. наук: 12.00.01. Одеса, 40. 
4 Оборотов, Ю. (2013). Загальнотеоретична юриспруденція як сучасна теорія держави і права. Право України, 
9, 103-116.  
5 Кельман, М.С. (2011). Юридична наука: проблеми методології. Тернопіль: Терно-граф, 137. 
6 Горобець, К.В. (2012). Структурність права як його універсальність. Актуальні проблеми політики, 44, 
102-112.  
7 Цофнас, А.Ю. (2011). Гносеология. 2-е изд., исправ. и доп. Одесса: Наука и техника, 201. 
8 Поппер, К. (2010). Логика научного исследования. Москва: АСТ; Астрель, 21-26. 
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його регулятивного (чи коордианційного значення). 
Звісно, договірна проблематика є найбільш близькою цивілістиці, понад те, часто в юридичній 

літературі можна зустріти точку зору, відповідно до якої договори взагалі можливі винятково у 
сфері приватного права, а публічна сфера є принципово «недоговірною»1. Щоправда примітними 
стають намагання самих цивілістів відмовитися від догматичного статусу цієї, безумовно, ключової 
складової правознавства. Так, Є. О. Харитонов пише, що поняття «догма цивілістики» виглядає 
некоректним, оскільки суперечить сучасному розумінню цивільного права як права приватного, 
основою якого є не лише позитивне право, а й природно правова доктрина, домовленості сторін, 
звичаї та ціла низка інших специфічних форм регулювання цивільних відносин2. З цією позицією 
доволі складно погодитися, особливо з урахуванням того, що догма права охоплює далеко не лише 
законодавство як інструмент регулювання суспільних відносин, але й самі ці відносини, на що, 
зокрема, звертав увагу іще С. С. Алексєєв3. 

У цивілістиці ідея договору часто є визначальною з точки зору розуміння не лише природи 
зобов’язальних відносин, їх змісту та соціальних наслідків, але й всієї системи цивільного права. У 
цьому сенсі примітною є позиція І. В. Бекленіщєвої, яка пише, що у сучасних умовах в розумінні 
договору набуває все більшого значення так звана теорія соціальних цінностей. Ціла низка 
спеціальних доктрин, адаптованих цією теорією, фактично змусила відмовилася від класичного 
уявлення про договір: заперечується не тільки вимога consensus чи обіцянки, але і відповідно і сама 
ідея договірного зв’язку у вигляді, що сформувався у XX ст. Дослідниця пропонує інтегративний 
підхід до розуміння договору як домовленості двох і більше сторін або обіцянку однієї сторони, на 
яку розраховувала інша сторона, спрямовані на виникнення, зміну або припинення цивільних прав 
та обов’язків4. 

Варто підкреслити, що в цивілістичній літературі основі дискусії з приводу правової природи 
договору обертаються довкола співвідношення його основних іпостасей: договір як юридичний 
факт, договір як особлива форма правовідносин, договір як письмовий акт. Утім, як зазначає 
В. В. Луць, основне питання полягає не в тому, в якій конкретній іпостасі цікавить дослідника 
договір як правовий феномен, а в тому, які трансформації супроводжують розвиток цього інституту. 
Зокрема, науковець виділяє дві таких тенденції: значне розширення сфери договірного правового 
регулювання та набуття договірними правовідносинами усе більш комплексного та довготривалого 
характеру5. 

З позиції догми цивільного права та її теоретичних основ договір завжди спрямований на 
встановлення такої моделі поведінки сторін, яка підлягає реалізації в рамках майбутнього 
виконання. Цим, на думку Т. М. Заверухи, пояснюється і те, що основи цивілістичної теорії 
договору, як і будь-якого договору взагалі, закладені в ідеї консенсусу. Консенсуальний договір, в 
якому досягнення згоди виявилося відірваним від моменту його виконання, зумовив виникнення 
основного для теорії договору питання: чому договори повинні виконуватися?6 

Як зазначає Р. Барнетт, правильне розуміння договірного зобов’язання та його меж потребує 
звернення до чогось більш фундаментального, аніж воля, довіра, ефективність, чесність та угода 
(власне, це і є та п’ятірка понять, яка зазвичай використовується для пояснення правової природи 
договору у межах цивільного права та загальної теорії договору). Орієнтуючись на теорію 
індивідуальних прав7, дослідник пише, що «договірне право є такою системою загальних принципів 
та більш специфічних правил, функція яких полягає в ідентифікації прав індивідів, зацікавлених у 

                                                      
1 Сібільов, М. (2002). Ознаки та поняття договору в сфері приватного права. Вісник Академії правових наук 
України, 4, 87-93.  
2 Харитонов, Є.О. (2008). Нариси теорії цивілістики (поняття та концепти). Одеса: Фенікс, 16. 
3 Алексеев, С.С. (2003). Избранное. Москва: Статут, 179-181. 
4 Бекленищева, И.В. (2002). Понятие договора: основные подходы в современном правоведении. 
Цивилистические записки, 2, 298-308.  
5 Луць, В.В. (2009). Договірне право України: сучасний стан і тенденції розвитку. Юридичний вісник. 
Повітряне і космічне право, 2, 52-55.  
6 Заверуха, Т.М. (2010). Синтетичний підхід до визначення поняття та ознак договору в цивільному праві. 
Університетські наукові записки, 3, 74.  
7 У даному випадку теорія індивідуальних прав розуміється Р. Барнеттом у контексті англо-американської 
правової традиції, в межах якої Р. Дворкін запропонував розглядати проблему судової правотворчості, 
передусім, з точки зору питання нормативної визначеності індивідуальних прав. 
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передачі своїх правомочностей, та індикації умов, коли можна легітимно застосовувати примус з 
метою збереження цих прав та відновлення будь-яких несправедливих втручань у процес їх 
передачі»1. У цьому сенсі стає зрозумілою позиція дослідника щодо питання необхідності 
виконання договорів. У дусі теорії Р. Дворкіна, він адресує це питання правовій системі в цілому, 
посилаючись на необхідність зовнішнього примусу при реалізації договірних положень та 
компенсаційних заходів за їх порушення. Можна зазначити, що такий підхід є, у цілому, 
прийнятним, оскільки він доволі точно втілює реалії правового життя і в межах англо-
американського типу правових систем, і в межах романо-германського типу. 

У цьому зв’язку актуальною є думка О. А. Воловик, що «в англійському праві справедливості 
існує (обмежувальна) концепція «торговельної чесності», яка також спрямована на забезпечення 
співробітництва сторін обігу (договору) за рахунок посилань на «чесну ціну» або «чесну 
винагороду», що передбачає еквівалентність взаємних надань (обміну). Зазначена концепція втім не 
нівелює принципу англо-американського загального права щодо дійсності договору навіть при 
нееквівалентному взаємному обміні, хоча в англійській судовій практиці посилання на «чесні» 
умови є вельми розповсюдженими»2. Така позиція є іще одним елементом у загальній картині 
розуміння природи договору у світовому цивілістичному дискурсі. Як правило, більшість проблем, 
які тут розглядаються, стосуються не стільки проблематики договору як елементу правової 
реальності, як засобів його забезпечення та досягнення рівноважного стану в договірних 
правовідносинах. 

Хоча така позиція і є далекою від теоретичної, вона усе ж дозволяє відкрити деякі 
перспективи для теорії правового контрактивізму. Ідея рівноваги та балансу, яка більшістю 
дослідників визнається основоположною для договірного права, є характерною також і для 
позитивного права в цілому. Тут слушною є думка Л. Фуллера, який пише, що договір між двома 
сторонами, який має належну форму і певний предмет, являв собою, так би мовити закон у 
мініатюрі. Якщо ми хочемо довідатися про юридичні права та обов’язки сторін у межах сфери дії 
договору, ми дивимося на умови самого договору. У разі виникнення суперечки, суд тлумачить і 
застосовує ці умови значною мірою так, немовби вони були актом законодавчого органу3. Одвічний 
опонент американського науковця Г. Ґарт дотримувався схожої позиції: він називає суб’єктів 
договірного права «приватними законодавцями». «Приватна особа правомочна визначати юридичні 
процедури у сфері своїх договорів, кредитів, заповітів та інших структур прав і обов’язків»4. 

Таким чином, цивілістична доктрина у цілому спрямована на поєднання в договірній 
проблематиці проблем еквівалентності та свободи, що цілком вписується у загальну спрямованість 
цієї сфери юриспруденції на індивідуальні права та свободи. Утім, цивілістика не єдиною сферою 
догматичної юриспруденції, яка має справу з договорами. Не менш цікавими є також його 
інтерпретації у теорії адміністративного та господарського права. 

Варто зазначити, що галузева диференціація розуміння договору у вітчизняній літературі 
характеризується невисоким рівнем обґрунтованості та глибини аргументації. Показово, наприклад, 
що в теорії господарського права при розгляді проблем розуміння господарських договорів акцент 
робиться лише на специфічних властивостях суб’єктів договорів. Наприклад, А. О. Дутко пише: 
«господарський договір […] – це домовленість, укладена за встановленим змістом та формою, між 
учасниками господарських правовідносин, спрямована на встановлення, зміну чи припинення прав 
та обов’язків та досягнення конкретної мети та забезпечується у випадку порушення можливістю 
застосування небажаних наслідків»5. Більш детально підходить до цієї проблеми В. С. Мілаш. На її 
думку, відмінність між цивільними та господарськими договорами має проводитися, передусім, за 
використовуваною схемою правового регулюваня: «цивільно-договріне регулювання — це форма 
саморегулювання […], основу господарсько-правового регулювання, безсумнівно, утворює 
саморегулювання, яке, однак, доповнюється законодавчим нормуванням відносин, що набувають 

                                                      
1 Barnett, Randy E. (1986). A consent theory of contract. Columbia Law Review, 86(2), 295.  
2 Воловик, О.А. (2013). Еволюція мети договірного права крізь призму економічного підходу: (історія та 
сучасні тенденції). Вісник Вищої ради юстиції, 2, 135.  
3 Фуллер, Л. (1999). Анатомія права. Київ: Сфера, 87. 
4 Харт, Х.Л.А. (1998). Концепція права. Київ: Сфера, 47. 
5 Дутко, А.О. (2008). Аналіз юридичної конструкції господарського договору. Соціально-економічні проблеми 
сучасного періоду України, 6, 230.  
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договірної форми»1. 
Не занурюючись у вир дискусій щодо природи господарських договорів та господарсько-

договірного регулювання, варто усе ж звернути увагу на те, що точка зору В. С. Мілаш, по суті, не 
дозволяє показати, у чому ж саме полягають специфічні риси саме господарських договорів, і яке 
місце вони посідають у системі договорів. Аргумент щодо нормативного регулювання договірних 
правовідносин у сфері господарювання виглядає недостатньо переконливим, оскільки те ж саме 
можна сказати і про цивільні договори (адже цивільне законодавство так само встановлює 
нормативно закріплений перелік обов’язкових умов договору, вимог щодо його форми та змісту 
тощо), оскільки на рівні національних правових систем доволі складно говорити про існування сфер 
правового регулювання, які були б повністю вільними від нормативної складової. Саме тому при 
розгляді господарсько-правових інтерпретацій договору варто звертати увагу, передусім, на його 
функції, серед яких особливе значення відводять, як правило, ініціативно-інтеграційній2. Її 
особливість виражається у тому, що господарське договірне регулювання завжди є спрямованим на 
підприємницьку діяльність, що, своєю чергою, зумовлює і характер функціонального призначення 
договорів, адже підприємництво — завжди діяльність ініціативна. 

Але якщо цивільно-правові та господарсько-правові інтерпретації договорів є доволі 
близькими за своїм змістом, то адміністративно-правова наука пропонує свій, альтернативний 
погляд на проблеми догматичного виміру правового контрактивізму. Це можна помітити уже на 
рівні пропонованих вченими-адміністративістами дефініцій адміністративного договору. 
Наприклад, Ю. Битяк та О. Константий пишуть, що «адміністративний договір — це правовий акт 
управління, що встановлюється на підставі норм права двома (або більше) суб’єктами 
адміністративного права, один з яких обов’язково є органом виконавчої влади, може містити у собі 
загальнообов’язкові правила поведінки (нормативний характер) або встановлювати (змінювати, 
припиняти) конкретні правовідносини між його учасниками (індивідуальний характер)»3. Уже на 
прикладі такого визначення можна побачити, що в догмі адміністративного права при розгляді 
договорів акцент більшою мірою робиться не на самоуправлінні, що є характерно для догми 
цивільного та господарського права, а на управлінні. Це породжує суттєві відмінності в розумінні 
соціального призначення адміністративних договорів, адже, як зазначає А. В. Дьомін, більшість 
адміністративних договорів є нормативними за своєю природою, оскільки вони встановлюють 
правила поведінки для чисельного і формально невизначеного кола осіб та розраховані на 
неодноразове застосування. Адміністративні договори, за загальним правилом, не вичерпують своєї 
юридичної сили в результаті одноразового застосування4. 

У контексті адміністративно-правового розуміння договору важливою є точка зору С. П. 
Погребняка, що адміністративні договори набагато більшою мірою, ніж цивільні, господарські та 
будь-які інші пов’язані з державним примусом. Він пише, що юридична обов’язковість такого 
договору забезпечується також системою договірних санкцій, що мають ефективно стимулювати 
додержання його умов, та можливістю застосування державного примусу. Державний примус ніби 
стоїть за спиною договору, вступаючи в дію у випадку його порушення. Цей особливий засіб 
забезпечення відрізняє договори як акти, що отримали визнання і захист з боку правопорядку, від 
інших суспільних домовленостей5. 

Між тим, з теоретичної точки зору, адміністративні договори не можна повною мірою 
розглядати як акти, що мають здебільшого нормативну природу, хоча така позиція є доволі типовою 
для науки адміністративного права. Це пов’язано з тим, що сам поділ договорів на нормативні та 
індивідуальні часто є дуже й дуже умовним, що не дозволяє чітко провести лінію поділу між ними. 
Тому судження про те, що приватне право використовує індивідуальну договірну форму, а публічне 
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2 Мілаш, В.С. (2014). Перспективи модернізації договірних правовідносин у сфері господарювання. Харків: 
Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, 94. 
3 Битяк, Ю., Константий, О. (2001). Правова природа адміністративних договорів. Вісник Академії правових 
наук України, 3, 106.  
4 Демин, А.В. (1998). Общие вопросы теории административного договора. Красноярск: Краснояр. гос. ун-
тет, 64. 
5 Погребняк, С. (2011). Договір: загальнотеоретичне розуміння. Вісник Академії правових наук України, 4, 25.  
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— нормативну договірну форму є, щонайменше, спрощенням реальної ситуації1. 
Як можна переконатися, спектр догматичних інтерпретацій договору в сучасній 

юриспруденції є доволі широким, що іще раз підкреслює доцільність вироблення інтегральної теорії 
договору, яка, незважаючи на більш ніж півстолітні спроби, до сьогодні так і не створена. Як 
видається, це пов’язано з тим, що часто теоретична програма правового контрактивізму ігнорувала 
можливості та перспективи застосування догматичної методології. Її ігнорування призвело до того, 
що більшість положень загальної теорії договору виявилися або неприйнятними для представників 
галузевих юридичних наук, або занадто відірваними від реалій правового життя. Саме тому 
юридична догматика, навіть у сучасних умовах становлення методологічного плюралізму, не може 
бути проігнорована як традиційний метод галузевої юриспруденції, де вона і сьогодні є ефективним 
інструментом евристичного наукового пошуку. 
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LOCAL CONCRETIZATION OF LAW 
The article studies concretization of law. The main attention is focused on local concretization of 

law. The paper gives definition of such concretization, studies its basic properties and features of 

the procedure. The author describes main types of concretization: organizational concretization 

of law, territorial concretization of law, departmental concretization of law. On the example of 

legal acts realization of these types of local concretization of law by law-making subjects was 

analyzed. 

It was concluded that local concretization of law helps to regulate legal relations that are not 

regulated at state level and should be agreed at local level, to increase accuracy of legal 

regulation, to start the transition from abstract content of legal norms to more specific level 

through the limitation of concepts, which result is fixed in legal acts. 

Key words: concretization of law, local concretization of law, organizational concretization of 

law, territorial concretization of law, departmental concretization of law, local normative-legal 

acts. 

Statement of the problem. Researches of concretization of law through local normative-legal acts 
acquire new features in modern jurisprudence. It is associated primarily with recontextualization of nature 
of local normativity and reconsideration of problems concerning results of application of local normative-
legal acts. Concretization of law in local legal regulation clearly demonstrates the tendency of law to self-
sufficiency when norms created at the local level are supported and executed on the basis of corporate 
ethics, self-discipline or self-governmental principles. 

We may affirm the appearance of theoretical need to form new approaches for understanding of 
concretization of law with the use of local normative-legal acts, i.e. local concretization of law. It should be 
noted, however, that local normative-legal acts are commonly studied at the level of specialized legal 
science and that stresses the necessity to develop general theoretical understanding of local acts. 

Level of exploration. Concretization of law with the use of local normative-legal acts was 
considered in works of V. Formaniuk, O. Leist, K. Horobets, G. Shmelieva, Y. Tikhomirov. 

The purpose of this article is to explore local concretization of law, to analyze problems arising from 
the lack of concretization on the local level, to formulate recommendations to overcome insufficient 
concretization of law by general norms and to resolve this dilemma by local regulations. 

Presentation of the basic material. Local normative-legal acts belong to a certain type of 
concretization of law which regulate that legal relations that is not regulated at a state level and need 
specification at local level; local acts increase certainty of regulation accuracy, beget transition of abstract 
content of legal norms to a specific level through the process of concepts limitation, which result is fixed in 
legal acts1. 

The system of normative-legal acts is complex and branched. It includes a hierarchical system of 
legal documents, the top of which is the Constitution of Ukraine, which sets legal guidelines for the state. 
Legal acts – both normative and individual – being a "cell of normative-legal area"2 constitute an integral 
mechanism of legal regulation, provide concretization of law in real social relations. 

Legal acts may vary depending on position of a subject of perception and its scope as well as in 
connection with the embodiment of public and private interests. Local legal acts occupy special place in the 
structure of legal regulators that operate in a legal system. In fact, being one of the lowest hierarchical steps 
of legal documents, they contribute to the optimal concretization and balance between centralized and 
decentralized management. 

Axiological characteristics of legal phenomena, as S. Alieksieiev timely noted, aims to identify those 
properties in which focuses social and personal value of law. Thus, for normative-legal acts such properties 
are: compulsory character, formality, special nature of adoption and implementation, support by state 
coercion, etc. Meanwhile, local normative-legal acts have special characteristics in general system of 
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normative-legal acts. It is worth of noting that from philological standpoint a noun "locality" derived from 
the adjective "local", which, being Latin by origin, has two basic meanings: 

1) limited to a certain place, such that is within certain bounds; 
2) inherent to a certain place, to a particular area; 
So, if to understand locality as a property for concretization of local normative-legal acts, it may be, 

in our opinion, territorial, organizational and departmental. Territorial locality is reflected in limited nature 
of a local normative-legal act defined by spatial bounds of a city, administrative unit and so on. 
Organizational locality is considered as limited action of a normative-legal act within a specific 
organization or enterprise. Departmental locality is characterized by a system of normative-legal acts 
obligatory within one vertical of executive bodies (e.g. departmental acts of the Ministry of Internal Affairs, 
Ministry of taxes and duties, etc.) 1. 

Despite of the fact that locality as a property of local normative-legal acts determines their limited 
effect, it does not reduce social value of such acts. On the contrary, locality is such characteristic of 
normative-legal act which helps to declare its demand and, as a rule, stability. Firstly, locality provides 
narrow orientation of normative-legal act, and therefore its concretization. 

In case of territorial locality, this concretization should be considered as situational, connected with 
features of a particular town, village, and administrative unit. In modern jurisprudence “situational” 
component is considered as a key characteristic of modern law, which focuses on the effectiveness of 
decision-making at casual level, which increases the effectiveness of regulation2. 

If we are talking about organizational locality of a normative-legal act, in this case concretization is 
expressed in the effect of this normative-legal act that will reflect specific orientation of an enterprise or 
organization, which adopted or approved that act. Here locality also appears in the context of values, as it 
enables to confirm professionalism and functional specificity of preparation and implementation of such 
act. 

Departmental locality is characterized by its axiological specific because it allows using the system 
of prescriptions that is highly specialized in its content and requires professional training for providing of 
concretization. Localization of such norms within the vertical of executive power enables to unify the 
practice of local and regional authorities. 

Apparently, locality as a characteristic of normative-legal acts determines their value in one more 
perspective, namely in terms of their effectiveness. In this context, the most illustrative is territorial locality; 
because at the level of local self-government is possible to resolve effectively those questions that 
practically may not be solved at national level. That is why concretization with use of local normative-legal 
acts in the legal system of Ukraine is closely linked with the development of local self-government. 

Any legal system is productive only when all its components work and interact closely. In this sense, 
exactly the entire legal system in unity of all its components provides organizing and stabilizing influence 
on public life and concretizes public relations. Local norms of law, as a structural element of a legal system, 
play very significant role. The main impact of local norms of law at other forms of law and legal system as 
a whole may be reduced to two progressive factors: dynamism and advance of legislation. 

Inherent characteristic of normative-legal acts is certain static character. Adopted normative-legal 
acts are in force until cancellation or change. Of course, if at the initial phase of adoption a normative-legal 
act reflects the trends of social development, after some time it no longer meet the needs of society. Thus, 
legal acts, if they are not promptly respond to the needs of contemporary reality, from an effective 
instrument of social development may become a hindrance and a deterrent for society. Concretization of 
legislation befalls occasionally, with the growth of contradictions between changing social relations and 
existing legal norms. This feature of a legal system led to the appearance of special set of tools such as 
analogy from codes and statutes and analogy of law, that contribute to its support. Therefore we mat not 
talk about the inherent dynamism of modern legislation, but such dynamism exists in local legal regulation. 

Generally, dynamism of law in legal science is understood as a property that lies in dialectical unity 
of stability and variability of law and ensures its ability to respond quickly to changes and emergence of 
new social relations3. But the concept of dynamism is given here only in a temporal understanding, but 
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directivity of legal norms and its regulation occurs not only in time but also in space. Therefore, in order to 
concretize such relations more effectively, the peculiarities of their manifestation should be maximally 
taken into account. In this aspect, of course, local regulation is an important factor to ensure dynamism of 
law, as far as it is intended to provide dynamism of law in space, adapt it to regulation of relations within 
separate organizations. 

As the experience of local regulation shows in the past decade it takes place without special permits. 
We analyze regulation that is called "outstripping", as originally it is made at the discretion of a collective, 
and then this experience gets approval of the competent state bodies that select necessary legal basis for it, 
taking appropriate normative-legal act. Outstripping regulation is begot by the needs of production, which 
for various reasons become apparent at separate enterprises. These enterprises have to look for problem 
solving at local level, seeking permission to certain innovations in the field of legal regulation. The result is 
either special norms-exemption, concretized for an enterprise in a centralized manner, or local norms, 
established by this enterprise, which after a period of verifiability, not only on this but on many other 
businesses become a prototype for national standards. L. Ginsburg was one of the first who drew attention 
to such cases1. 

Concretization of law through local norms elevates legal regulation to a new level, making it 
adequate to actual stage of social development and in this sense makes a constructive influence on it. 
Outstripping concretization serves as way to resolve contradictions in the development of a legal form. This 
concretization shows the need to change or to cancel legal norms that came into a conflict with the needs of 
life, with adoption of new norms, reflecting trends of social development. Concretization at local level 
shows flaws of legislation, acts as a form of criticism of existing legal acts. Local norms capable, therefore, 
act as a kind of barometer, showing the inadequacy of law to modern challenges. 

Local concretization largely acts as a natural consequence of inevitable discreteness of legislation. It 
is a means for bringing the entire system of normative regulators into appropriateness with continuity of 
social development. Experience of local concretization, generalized and accepted by legislation, laid the 
foundation of centralized regulation. By this the transition from local to national concretization is made at a 
qualitatively new level, most appropriate to modern realities. 

The implementation of local normative-legal acts is closely related to the subject of ensuring the 
effectiveness of legal system, because within the Roman legal family transiency of legal relations causes 
inefficiency of legislation2. Therefore, the peculiarity of local concretization within a legal system may be a 
sharp increase in law-making, in order promptly to detect contradictions that accumulate between the 
dynamics of social development and stability of legislation, to eliminate them as soon as possible, and to 
reinforce prognostic role of legislation that should be focused on capturing of new trends in the needs of 
society at a particular historical stage and some "outstripping" of the moment. 

Compared with the Western systems, Ukrainian legal system is very specific and Ukrainian law differs 
by large proportion of national-traditional, sacred element of legal regulation. In efforts to adjust domestic law 
to foreign samples it was deprived of important social identity. Probably, in order to intensify social 
mechanisms of reproduction of local law, great attention should be drawn to integration of the legal system 
with existing traditional, customary and sacred regulations: both at procedural and material-legal levels. 

One of directions to reach balance of a legal system, to reach cultural and social completeness and 
harmony should be formation and implementation of complete, unconventional sources of legal system of 
Ukraine. In this regard, we note that any source of law in the mechanism of legal regulation performs 
inherent functions that, ultimately, determine its place among the sources. At present, the role of local 
concretization of law in regulation of intra-organizational relations is stipulated by its characteristic as an 
auxiliary controller. This is reflected, firstly, in fact that local acts may not be used independently from state 
regulators, as far as they do not provide completeness of regulation of intra-organizational relations. 
Secondly, their content is closely linked with norms of statutory law: local acts supplement, specify and 
develop provisions of normative legal acts3. 

The close relationship between state and local acts and the need of their simultaneous, parallel 
application are the features of local concretization of law. Thus, a kind of succession of legal regulation 
occurs, when acts that occupy a lower position in the hierarchy of laws aimed not only to exercise primary 
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control, but also on concretization of legal provisions contained in the normative-legal acts adopted by state 
authorities. 

V. Formaniuk analyzes the following three types of local concretization: organizational 
concretization, territorial concretization and departmental concretization1. 

Organizational concretization has the property of its norms to detail, to supplement general norms 
concerning the terms of certain economy on the basis of available features and specific, and in exceptional 
cases, to fill gaps in the centralized regulation. In other words, the majority of local norms belong to 
secondary and their content is stipulated by the content of general norms2. 

Organizational local acts occupy the lowest rung in the hierarchy of legal acts, which concretization 
may be divided to individual types for the following reasons. This concretization may be provided 
independently by management of the organization, legal norms may be adopted by joint rulemaking of 
management and collective within the social partnership (collective agreement), or may be exercised by 
management of the organization with the advice of elected body of the staff. 

Local concretization of organizational-legal acts may be divided into one that concretize legal norms 
of current Ukrainian legislation and one that concretize legal norms not prescribed by law but elaborated by 
practice of local law-making. 

An example of concretization of norms not prescribed by Ukrainian legislation is concretization of 
standards for legal clinics in Ukraine. The rules for legal clinics are fixed by the Ministry of Education and 
Science: "On approval of Model Regulations about legal clinic of higher educational institutions in 
Ukraine". But this edict approves only general provisions, a purpose, objectives and basic principles of 
activities. Therefore there is a need to concretize legal activity of legal clinics at the level of particular 
university. 

So at the National University "Odesa Law Academy" activity of Legal Clinic of the University was 
concretized with the next acts: " The operating procedure of the Legal Clinic of the National University 
"Odessa Law Academy", Job Description for Head of the Legal Clinic of the National University "Odessa 
Law Academy", Job Description for laboratory assistant of the Legal Clinic of the National University 
"Odessa Law Academy"3. In these acts operational procedure, powers and responsibilities of students-
clinicians, consultants, supervisors, lawyers, a head of the clinic were much more clearly defined. Also, 
participation of postgraduates in activity of legal clinic is regulated that allows setting tasks of theoretical, 
practical and pedagogical nature. 

In case of organizational concretization the basic principle of subordination of legal sources must be 
followed: local acts must not contain legal norms which worsen legal status of employees compared with 
the general acts throughout the organization. There are three reasons for organizational local concretization, 
which are conducted according the opportunities provided by law: 

- as a result of gaps in law; 
- as a result of direct prescription of law; 
- as a result of detailing of a general norm. 
Concretization by corporate acts stipulated by presence of gaps in law is quite common. A striking 

example of such concretization is the requirement of Article 41 of the Law of Ukraine "On Business 
Associations"4 which action for a long time has caused confusions concerning approval of transactions that 
exceed the amount specified in a statute of a company by general meeting of shareholders. In this case 
approval of contracts may be considered as their endorsement, which takes place after the adoption. 
Therefore, at the moment of contracting for an amount that exceeds the amount specified in a statute, prior 
consent of general meeting or other body of a company is not required. And since general meeting shall be 
convened once a year, concretization of rights and obligations by normative-legal contracts may take place 
a year earlier than general meeting was held; of course that is a gap in legislation. 

Concretization by corporate acts adopted as a result of direct legal prescription. As a rule, the law 
does not impose imperatives concerning regulation of any questions at a local level, and only provides this 
opportunity. So, the article 13 of the Law "On Joint Stock Companies" prescribes an opportunity to place 
provisions that do not contradict legislation and not mentioned in this article into a statute of a company; 

                                                      
1 Форманюк, В.В. (2014). Локальні нормативно-правові акти. Херсон: Грінь, 33. 
2 Кондратьєв, Р.А. (2002). Локальні норми і прогалини в праві. Хмельницьк: Часопис, 17-21. 
3 Ківалов, С.В., Оборотов, Ю.М., Пашковський, М.І., Лоджук, М.Т. (2014). Юридична клініка. Збірка 
нормативно-правових актів з організації діяльності. Одеса: Фенікс, 124. 
4 Закон про господарські товариства 1991 (Верховна рада України). Відомості Верховної Ради України, 32. 
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the article 29 of the Law prescribes an opportunity to fix other obligations of shareholders. But in the article 
12 of this Law is stated that information about obligations of founders should be reflected in a statute of a 
company. So, the law may provide both optional and obligatory concretization of law. 

Concretization by corporate acts stipulated by a need of detailing of a general norm. Thus, the article 
55 of the Law "On Joint Stock Companies" states that statute or regulation on a supervisory board may 
provide a procedure for adoption of a decision by a supervisory board by means of absentee voting; the 
article 57 of this Law fixes additional grounds for termination of powers of a supervisory board. However, 
the article 59 of the Law does not disclose competence of executive body of a company, which administers 
its current activities. That is why these issues require concretization, so as the decision-making process of a 
collegial executive body. The abovementioned is also applied to activity of a supervisory board. But, of 
course, joint stock companies have the greatest need in regulation of convening and activity of a general 
meeting of shareholders. Although, the Law covers these issues more detailed in comparison with other 
organs of a company, still this is not enough. 

Territorial local concretization of law details and concretizes legislative provisions, but a significant part 
of them make up acts of primary nature, taken on the issues of local community that may not be subject to 
national legal regulation1. Territorial concretization of law is one of the foundations of modern local self-
government, and therefore the interest of theorist of law and also specialists in constitutional law is obvious and 
natural. This concretization of law regulates social relations arising during activities of territorial communities, 
carried out by an authorized subject of local self-government, has an official character and binding force. The 
acts on concretization of law of local authorities have local nature and by legal force belong to subordinate 
legislation. Their scope is limited by political unit and range of subjects residing in its territory. 

Thus, according to the Constitution, local governments exercise solving of local problems and issue 
acts in accordance with the procedure established by law; these acts are: regulations, instructions, and rules. 
But the peculiarities of publication of these acts were concretized, for example, para. 5, article 28 of 
Standing order of Kharkiv City Council, defines the following types of local acts: 

a) regulations as a normative-legal act which establishes structure and functions of a certain body or 
establishes forms and conditions of certain activities; 

b) an order as a normative-legal act which establishes a procedure of application for legislative or 
local acts, or determines forms and terms of certain activities; 

c) an instruction as normative-legal act which establishes a procedure for application of legislative or 
local acts or functions, rights and responsibilities of individual departments, officials of a city council; 

d) rules as normative-legal act which contains a coordinated combination of rules of behavior for 
officials, citizens and institutions in a particular field2. 

Territorial local concretization occupies a significant place in the system of legal acts of modern 
Ukraine, so long as identifies entire range of issues important in terms of real operation of local 
communities: starting with adoption of a statute of a territorial community and ending with organization of 
representative bodies of municipal authority. 

Departmental local concretization is characterized by specific features; in some cases it is similar to 
organizational concretization of law, because is linked to a subject composition of a certain body as a legal 
entity. However, the specific of departmental concretization is expressed in the fact that its norms extend 
not to one body, but at their network, i.e. departmental local concretization extends the application of its 
law at all vertical of executive power. Most clearly departmental local concretization reveals itself in 
activity of the Ministry of Internal Affairs, Ministry of Finance, National Bank of Ukraine and others. 

Thus, in accordance with paragraph 8 of Standing order "On the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine", MIA of Ukraine within its powers concretizes orders on the basis and for execution of legislative 
acts, organizes and supervises their implementation. This order also provides the right of Ukrainian MIA to 
issue joint acts along with other central and local executive bodies. 

Legal literature emphasizes that departmental secondary legislation typically governs 
interdepartmental relations. However, some ministries, including MIA, in a strictly limited area are 
authorized to adopt acts of external action, which content essentially concretizes rights and freedoms of 
citizens. Thus, according to part 3, paragraph 8, of Standing order "On the Ministry of Internal Affairs of 

                                                      
1 Білик, П.П. (2005). Територіальні громади як суб’єкти локального правового регулювання. Вісник Одеського 
інституту внутрішніх справ, 13-18. 
2 Регламент Харківської міської ради 2006 (Харківська міська рада). Офіційний сайт верховної ради України. 
<http://www.city.kharkov.ua> (2015, March, 15). 
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Ukraine" in cases provided by law, the decision of MIA is obligatory for central and local executive bodies, 
local authorities, enterprises, institutions, organizations and citizens. 

In accordance with abovementioned, concretization activity of the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine in ensuring the realization of constitutional rights and freedoms may be carried out using 
normative-legal acts of next types. For example, the first group includes orders of MIA issued under and 
pursuant to implementation of the current legislation. They are aimed to provide general conditions and 
promote concretization of all or a specific group of constitutional rights and freedoms. For example, the 
order of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine and the State Department of Ukraine for Execution of 
Punishments from 4 of November, 2003, № 1303/203 «On approval of the Instruction about 
implementation of administrative supervision for individuals released from prison"1. 

The second group consists of orders, which concretize the activities of certain bodies (departments) 
of MIA to protect rights and freedoms of citizens. For example, organization of work of the State Security 
Service units concerning implementation of measures for property and personal security by using technical 
means of protection is governed by relevant Instruction, approved by the Ministry of Internal Affairs of 
Ukraine in November, 2003, № 14292. 

The third group consists of orders, which concretize issues of organization and realization of joint 
activities of MIA with other executive authorities to ensure rights and freedoms in the field of public order 
and public safety. This is, for example, the order of the Ministry of Justice of Ukraine, the Prosecutor 
General of Ukraine, the Security Service of Ukraine, the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, the 
Supreme Court of Ukraine, State Tax Administration of Ukraine, State Department for Execution of 
Punishments from 29 of June, 1999, № 34/5/22/130/512/326 / 73 "On approval of Instruction on 
implementation of European conventions on criminal justice3". 

And the last group includes acts which concretize the activity of control direction of MIA. For 
example, orders of MIA of Ukraine from 31 August, 2006, № 894 initiated work of permanent mobile 
groups for monitoring of rights and freedoms of man and citizen in the work of MIA agencies in Ukraine. 

Conclusions. In summary it should be noted that of course there are many unspecified points. First 
of all, concerning the very concept of local concretization of law, and also concerning its types: 
organizational, territorial and departmental concretization of law. The question about subjects which 
exercise local concretization of law remains insufficiently explored; also there is a need to pay attention to a 
place of local concretization within the legal system of Ukraine. The procedure of organizational and 
territorial concretization of law is still uncertain enough; the question of departmental concretization is 
generally avoided by most scientists. Therefore, this article is an attempt to actualize the question of local 
concretization of law, a try to give determination of the concept and to emphasize its main characteristics. 
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EXPERIENCE OF GLOBALIZATION: TO THE NEW 
METAPHYSICS OF SPACE (J.DERRIDA AND G.DELEUZE) 

In the article two intellectual strategies, intercrossing (J.Derrida) and reversing (G.Deleuze), are 

considered, under these strategies new metaphysics of space is created; it allows reflecting over 

an experience of globalization for which the politics of complete isolation, as well as pre-

conditions of universal understanding, are not valid because globalization itself goes via 

asymmetrical relations of heterogeneous space, sometimes erosive when meeting radically Alien 

is inevitable. That is why the more involvement into different world spaces on the grounds of 

multiply analyses of risks and practice of their management becomes a strategy of surviving in 

dynamic and plural global world that is not stable and balanced. For science it means to change 

thematically the orientation towards so called spatial turn, which suggests expanded use of 

topographic methodology. 

Key words: experience of globalization, space, new methaphysics, Derrida, Deleuze, 

heterogeneous space, risk, intercrossing, reversing. 

Інтелектуальна перебудова панівних систем мислення ніколи не була просто грою, а 
важливою спробою виразити новий досвід: наприклад, у стоїцизмі досвід руйнації замкнутого 
полісного життя і створення відкритого простору елліністичної культури, у постструктуралізмі – 
обмеження національних держав, що супроводжується глобалізувальними тенденціями1. Тобто ми 
бачимо сучасність, яка стоїть перед повторною глобалізацією або перед повторенням (у сенсі, який 
добре вказав Дельоз2) фундаментальної онтологічної ситуації. Це повторення інтелектуальної 
спроби осмислення універсалістського змісту виходу до універсального світу, коли спочатку 
появився Елліністичний світ, що сягав аж Індії, а потім Римський світ, який охоплював величезну 
територію, на якій мешкали різні народи і співіснували різні культури та релігії.  

Змістом цього нового досвіду стає тема трансцендування, яка вимагала включення до нього 
Іншого, Чужого, як важлива складова частина. Це спричинило «просторовий поворот» у 
стоїцистській думці: створення концепції χώρα на противагу τόπος. Так само і нині ми маємо 
ситуацію «виходу за межі», яку називаємо глобалізацією, а філософія постструктуралізму, чи 
постмодернізму, виявляється піонером у справі так званого spatial turn у сучасній філософії3. 

Таким чином, можна сказати, що філософам-постструктуралістам (чи постмодерністам) дарма 
закидають радикалізм. Навряд чи їх можна назвати радикалами, скоріше вони намагаються 
позбутися цього самого радикалізму в думці, спричиненого метафізикою. Простіше кажучи, 
метафізики завжди жорстко вимагають або бути на боці позитивного «за», або негативного «проти», 
оскільки не знають чи ігнорують місцеположення «між» або «поміж». Вони не можуть триматися 
середини, якщо можна так сказати. Хоч, безперечно, завжди є винятки, але, якщо додержуватися тієї 
особливої логіки, яку запропонував Дельоз, то, відповідно, навпаки – ми позбуваємося радикалізму 
в думці4. 
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Отже, головною метою цієї статті є обстоювання тези про те, що перегляд метафізики у 
філософії Дерріда і Дельоза повторює, але не копіює, стоїцистський мотив і дає ключ для оновлення 
філософського досвіду сьогодення в напрямі подальшої розробки тем простору, Чужого, 
фундаментальної множинності досвіду і світу (щоб назвати ключові з них). 

Дерріда у власному досвіді глобалізації спирається на специфічну лінію деконструкції, яку, 
зважаючи на залучення ним центральних понять письма і грами, можна назвати досвідом 
перекреслення метафізики. Перекреслення як деконструкція – так само не-метод, або, як каже 
Дерріда, «і не те, і не інше» (щодо цього Н. С. Автономова наводить декілька цитат із праці самого 
Дерріда «Et cetera…»)1. Це – таке «і», яке присутнє і яке ми постійно чуємо. Тобто в самому методі 
деконструкції (хоч метод – це не-метод) під методом слід розуміти не-метод, перекреслений метод. 
Це – те, що він називає словом "нюх" – йдеться про «винюхування» традиції2. У даному разі ми 
маємо справу з чимось неординарним, завданням чого є процес розмноження текстів. Це, по-перше, 
пошук невідповідностей, які перебувають у тому корпусі текстів, який нам подається як 
метафізичний, замкнений і логічний, пошук у цих текстах слабких місць з позиції автора, тобто 
таких місць, які він не помічає, на які він не звертає уваги, а по-друге, спроба через них переглянути 
увесь цей текст3. Так чи інакше можна казати про створення з одного тексту багатьох. Зрештою, 
робота деконструкції ніколи не припиняється. Вона не може бути завершеною, її позитивність у 
тому, що служить позитивному плюралізмові – розмноженню думок. 

У такій ситуації дуже важлива полеміка Дерріда з Гансом-Георгом Гадамером4, який також 
використовує концептуальне «і» у своїй головній праці «Істина і метод». Але для Дерріда позиція 
німецького філософа доволі метафізична. Метафізичне мислення завжди відштовхується від центру, 
повноти, цілісності, логічності, замкненості, образу досконалості, взірця. Відповідно такою 
цілісністю (повнотою), яку приймає Гадамер і яка скрізь простежується в нього, є поняття мови. Але 
такий стан справ був неприйнятним для Дерріда, який якщо і казав про щось в однині, то одразу 
зазначав тут відсутність однини. І якщо ми кажемо про деконструкцію, то це – деконструкції, і якщо 
ми кажемо про мову, то це – передусім мови. Не існує однієї універсальної мови. Уся проблематика 
метафізики, яку деконструює Дерріда, настільки пов’язана з таким універсалістським 
всеохоплюючим розумінням мови, що остання не тільки ототожнюється з логосом, але й зливається 
з логосом, який усе в собі тримає й обирає специфічну форму свого виразу. Це – фонетична мова, 
яка пов’язана саме з голосом і підпорядковує письмо. Отримуємо фоно-лого-центризм, який стає 
об’єктом критики або деконструкції для Дерріда.  

У зв'язку з цим одне з центральних, базових місць у філософії Дерріда посідає теза, яка 
звучить приблизно так: "Більше ніж одна мова!" (Щодо цього Н. С. Автономова у своїй праці цитує 
твір Дерріда «Memoires pour Paul de Man»: «Якби мені треба було ризикнути – не доведи Боже, 
звичайно, – і надати одне-єдине визначення деконструкції – коротке, еліптичне, економічне як 
наказ, я би сказав, не розгортаючи цього у фразу: "більше ніж одна мова" (plus de une langue). Це й 
справді не фраза. Це сентенція…»)5. Він наголошує на тому, що мова завжди є мовою перекладу6. 
Не існує ніякої власної мови, мови якогось оригінального, достеменного буття. У цьому твердженні 
Дерріда відходить від філософії Мартина Гайдегера і критикує його за метафізичне розуміння мови. 

Те, що нам дається, дається нам як щось неповне, що ми завжди маємо сповнювати. Поняття 
сповнювання є одним із центральних і важливих7. Буття нам дається як записане буття, а не як якась 
повнота, і це відповідає розумінню мови, що немає ніякої Muttersprache, або рідної мови. Ми, 
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2 Автономова, Н.С. (2011). Философский язык Жака Деррида. Москва: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЕН), 50. 
3 Автономова, Н.С. (2011). Философский язык Жака Деррида. Москва: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЕН), 50-51. 
4 Автономова, Н.С. (2011). Философский язык Жака Деррида. Москва: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЕН), 69-71. 
5 Автономова, Н.С. (2011). Философский язык Жака Деррида. Москва: Российская политическая энциклопедия 
(РОССПЕН), 94. 
6 Деррида, Ж. (2011). Монолингвизм другого или протез первоначала. Глава седьмая. Автономова, Н.С. 
Философский язык Жака Деррида. Москва: Российская политическая энциклопедия (РОССПЕН), 461. 
7 Деррида, Ж. (2000). О грамматологии. Москва: Ad marginem, 291-320. 
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народившись, приймаємо чужу мову батьків, мало того, ми ще намагаємося перекласти наш власний 
унікальний досвід якоюсь мовою. Наші почуття, наприклад, - теж переклад. Тобто в основі мови 
лежить завжди принцип перекладу, будь-яка мова завжди має бути придатна до перекладу іншою 
мовою. Отже, це означає, що однієї мови не існує, ніколи не існувало і ніколи не може бути. Однина 
мови може існувати лише як метафізичне припущення, особливо в науці, в її спробах створення 
універсальної мови науки чи універсальної мови для пізнання. Тут, навпаки, у Дерріда 
стверджується принциповий плюралізм.  

Слід звернути увагу на те, що мова завжди працювала або, з позиції метафізики, мала би 
працювати проти множини, щоб виразити найбільш яскраво єдність світу, істини тощо. Тоді 
обирається і найкращий спосіб вираження. Для Дерріда це – фонетичний, бо він запобігає 
викривлянню того сенсу, який перебуває в цьому єдиному, у цьому трансцендентальному 
означуваному через те, що має характер субстанційної транспарентності: процес говоріння 
супроводжується його слуханням1. Відповідно інші способи є більш недолугими, а особливо ті 
способи, які пов'язуються з написанням, з графічним, де внутрішнє занепадає в зовнішнє. 
Вибудовується ціла ієрархія ступенів наближеності до сенсу, які відповідають рівням духовної 
еманації. Тотожність, яка пронизує всі етапи сходження, витісняє відмінність. Сила розрізнення, що 
сконцентрована в означнику, протиставляється субстанційній наявності означуваного: дуалізм 
означника й означуваного служить мовним фундаментом для метафізичної ієрархії2. 

Дерріда, роблячи акцент на графічному, на грамі, намагається піти далі цього дуалізму, до 
витоків мови, яка постає письмом (l'écriture). Під останнім розуміється те, що вносить 
розчленування, що робить членороздільним наше мовлення. Усе це він добре демонструє якраз на 
прикладі філософії Жана-Жака Русо. Інтерпретацією його розмислів про мову він займається у 
другому розділі De la Grammatologie («Дещо з граматології»). Русо виражає метафізичне уявлення 
про першу мову, яка нагадує пташину. Це мова повна, цілісна, співоча, мелодійна, оскільки не 
містить у собі ніяких переривань. Щодо цього Русо був прихильником концепцій, які стверджують 
поетичний початок мови. У разі, коли всі співають (мелодії), нічого не можна розрізнити, оскільки 
відсутнє граматичне розчленування (гармонії), поява якого була для Русо своєрідним падінням, 
вигнанням із раю. Таким чином, упроваджується розчленування у вигляді сповнення (supplément) 
цієї втраченої повноти як заміни. 

Тут у понятті supplément Дерріда йдеться не стільки про доповнюваність, скільки про 
сповнення як компенсацію цілісності, і, зрештою, культура виявляється культурою такого 
розчленування. Можна також стверджувати, що вона і починається з розчленуванням. Але для 
Дерріда таке розчленування мало би існувати й у природі, оскільки звідки воно могло би тоді 
появитись3. Тоді різноманіття, яке ми маємо в природі, також нам вказує на те, що до цілісності ми 
не можемо дістатись. 

Отже, що тут важливо збагнути? Те, що Дерріда намагається через граматологію виходити з 
мови не як з того, що оберігає цілісність і повноту, а з мови як письма, тобто як джерела 
множинності, але такої, яка не є просто емпіричною множинністю, а тією множинністю, що несе 
разом із собою таке розчленування і таке впорядкування, яке уможливлює вираження (тобто несе 
членороздільність). 

У Дерріда йдеться про спосіб прийняття Чужого, чим уперше почали займатися саме стоїки в 
Античності у зв’язку з тим, що були зруйновані межі полісу4. Також можна сказати, що філософія 
постструктуралізму в загальному плані – це філософія Чужого. І спроба фундаментального 
онтологічного плюралізму – це спроба залишити цього Чужого у спокої, не переслідувати його, не 
робити з нього також як «я сам»: видалити всі моменти того, де ми завжди ідейно і пафосно прагли 
якоїсь єдності, зробити когось щасливим за своїми мірками. Усі ці наміри ми прекрасно знаємо. Але 
безперечно потрібно, додержуючись поглядів цих філософів Чужого, сказати, що фантазми цілого 
будуть існувати і вони завжди будуть продукуватись, оскільки на це є свої причини (але це тема 
іншої праці). Це теж важливий бік нашого життя – прагнення цілісності, єдності, тотожності. 

                                                      
1 Деррида, Ж. (2000). О грамматологии. Москва: Ad marginem, 121. 
2 Деррида, Ж. (2000). О грамматологии. Москва: Ad marginem, 124-134. 
3 Деррида, Ж. (2000). О грамматологии. Москва: Ad marginem, 386. 
4 Степанова, А.С. (2005). Физика стоиков: Доминирующие принципы онто-космологической концепции. Санкт-
Петербург: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 10-11; а також: Т. 1. Зенон и его ученики. Фрагменты ранних стоиков 
(1998). Москва: Греко-латинский кабинет Ю. А. Шичалина, 103. 
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Йдеться найпевніше про збалансування цього потягу до цілісності і єдності моментом плюралізму і 
множинності. 

Нарешті, ключове поняття Дерріда différance, яке фонетично вимовляється однаково з 
нормативно вірним différence, але має графічну відмінність, якраз виражає момент письма, який 
приховується за фонетичним, цілісним, тим, що несе тотожність. Його слід розуміти як творчу силу 
письма, яке через espacement (розбивку, розподіл, розташування) надає орієнтувальну мапу світу, 
трансформуючи часові розриви у сліди (trace). 

Після концептуалізації ставлення до метафізики у філософії Жака Дерріда як перекреслення 
метафізики позицію Жиля Дельоза можна визначити як вивертання метафізики, тобто пошуком 
незримого боку того, що для нас є наявним, а те, що є наявним, безпосередньо відповідає 
метафізиці, тим цілісностям, про які вже йшлося у зв’язку з філософією Дерріда. Дельоз наголошує 
на наявності й функціонуванні своєрідної логіки цього виверту, яка діє всупереч тому, що панує у 
світі старої метафізики, всупереч тому, що він називає уявленням як механізмом видалення будь-
яких відмінностей. У цього механізму є основні елементи, які, за словами Дельоза, визначив ще 
Фуко1. У праці «Відмінність і повторення» механізм уявлення розкривається таким чином: перед 
нами поняття, яке впроваджує тотожність, судження, яке впроваджує аналогію, предикація, яка 
впроваджує опозицію, сприйняття, яке впроваджує подібність2. 

Дельоз намагається розгорнути не тільки виворіт, але і як підкреслення створити нову 
метафізику, відновити і повторити її. Задля цього потрібно відновити фізику, про яку забули – саме 
ту фізику, яку він демонструє у своїй праці «Логіка смислу» у зв’язку з метафізикою. Цю Дельозову 
логіку зв’язку фізики і метафізики Фуко схопив у двох поняттях – метафізичної події та фізичного 
фантазму

3. Але все-таки головними поняттями, які розкривають логіку Дельоза, є повторення та 
відмінність. Недарма Фуко каже, що філософія майбутнього, а точніше нової епохи, що настала, – 
це філософія Дельоза, філософія відмінності та повторення: «Але можливо, одного разу теперішній 
вік назвуть віком Дельоза»4. Відмінність та повторення є ключовими для Дельоза і такими, що 
мають передусім бути звільненими від метафізичного тлумачення. У метафізиці вони теж є 
важливими поняттями, однак редукованими до тотожності, а отже, такими, що не виявляють своєї 
природи. 

Повторення – це повторення того самого. Питання ітерації (повторення) є одним із важливих 
елементів не лише метафізики, але й міфологічного мислення. Йдеться, зокрема, про циклічність, де 
повторюється те саме. Таким чином, тотожність також себе повторює в різноманітних проявах. 
Множинність виявляється сукупністю того самого, множинністю однакових кількісно пов’язаних 
копій, про що вже говорилося і що демонструвало логіку копії та взірця. Копія, щоби бути, має 
становити те саме, що взірець. Повторення постає таким собі механізмом живлення цих копій, 
взірцем у тому самому, оскільки вони виходять із тотожності цього взірця. Але взірець 
парадоксальним чином має тримати копію в розрізненні для її існування, інакше вона би злилася з 
ним. 

Ще один метафізичний парадокс: включення індивідуальності самої речі в метафізичну 
ієрархію відмінностей5. Те, що говориться про цю дану річ, має ствердити те, що є не 
індивідуальним у речі, а лише тим, що є специфічним, тому метафізика займається специфікацією 
того, що є у світі. А те, що пропонує Дельоз, – це філософія, яка доходить до джерела індивідуації. 
Індивідуальність не відповідає специфіці. Специфіка вмонтована в ієрархію відмінностей, 
підпорядкованих тотожності поняття, несе із собою загальне, тотожність взірця, яка передається 
всьому через загальне. У копії важливим є те, що відсилає до загального. Таким чином 
утверджується метафізичний зв'язок частини та цілого, а відтак народжується специфікація.  

Те, що специфіковано, водночас позбавляється індивідуальності, оскільки внесений загальний 
момент, а не те, що його характеризує як унікальну індивідуальність. Позбавлене індивідуальності, 
воно може бути замінено, тобто ми перебуваємо в ситуації, де немає унікальності, де діє загальне, де 
можна одне поміняти на інше без жодної загрози. Це – світ обміну, де жодна з копій не є цінною. 
Цінним є лише взірець. Ми всі стаємо «рабами божими», грубо кажучи. У такий спосіб нікого не 

                                                      
1 Делез, Ж. (1998). Различие и повторение. Санкт-Петербург: Петрополис, 317. 
2 Делез, Ж. (1998). Различие и повторение. Санкт-Петербург: Петрополис, 317. 
3 Делез, Ж. (2011). Логика смысла. Москва: Академический проект, 438-470. 
4 Делез, Ж. (2011). Логика смысла. Москва: Академический проект, 438. 
5 Делез, Ж. (1998). Различие и повторение. Санкт-Петербург: Петрополис, 49. 
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цікавить, який ти унікальний, особливий. Це нікому не потрібно. Ми маємо робити якусь спільну 
(загальну) справу, до якої причетний не я індивідуально, а ми всі разом. Тобто йдеться про обмін 
усередині всього цього та створення еквівалентів1. Суспільство так і працює. У ньому немає 
унікальних людей. Суспільство продукує тотожності, які створені за якимось взірцем. Державу не 
цікавить індивід, унікальний та неповторний, який запровадить щось нове, її цікавить те, що можна 
контролювати через створення однакових людей, яких можна поміняти.  

Дельоз оголошує війну такому розумінню повторення та відмінності. Він хоче показати, що за 
цим поверховим є неповторний динамічний світ, який, можливо, страшний для когось, адже це – не 
світ логосу. Це – світ, який Дельоз називає світом номосу, від якого походить термін 
«номадичність»2. Νόµος також давньогрецьке поняття. Воно більш архаїчне, ніж λόγος, оскільки 
виражає той устрій давньогрецького суспільства, коли ще не були сформовані поліси, коли ще не 
було логосу, коли ще не було встановлених меж, де ці межі були творчими, де розриви та 
розмежування мали позитивне значення. Νόµος сягає гомерівських часів. Ном – це племінний устрій 
прадавніх греків, який сягає часів заселення великих нових територій, де обживається простір (це 
можна порівняти з думкою Дерріда, коли він каже про розбивку, розміщення та розчленування: 
сліди описують світ, який ми бачимо). Номос – це те, що викликає розмежування, відмінності, де 
межі є тим, з чого все починається, а не завершується. Не οὐσία, що замикає річ (як сутність), а те, 
що є живою стадією можливості, того, що дозволяє виявити річ на своєму порозі – там, де 
динамічно через виявлення свого порогу (межі) щось виявляє себе як таке. Поки я не зроблю чогось 
і не перевірю, де межа того, на що я спроможний, я не знаю, хто я такий. Це межа, яка є поштовхом 
для того, щоб я це робив і досягав цієї межі. Це – не та межа, яка каже мені, що ти такий – і все, 
тобто тримає мене. Номос – це стан обживання. 

Відмінність – це те, що розташовується в просторі, несе із собою повторення, яке виводить 
нас на час. Повторення виявляється повторенням ніби того самого, але в такий спосіб, що те саме 
повторюється вже не так само, як було, тобто повторюється як якась варіація. Своєрідне розуміння 
повторення в Дельоза подібно до концепту сліду в Дерріда: повторення ніколи не має першості, 
оскільки воно є повторенням. Але додається твердження Дельоза, що тільки унікальне може 
повторюватись3. Те, що не є унікальним, може легко обмінюватися за еквівалентом (як у 
метафізиці). Це й означає бути заміненим. Немає сенсу повторювати те, що можна замінити чимось 
іншим. Але диво в тому, що коли ми повторюємо унікальне, ми опиняємось в ситуації здивування, 
оскільки завжди отримуємо зовсім інше, ніж повторюване на початку. Виходить так, що ми не 
знаємо, що було першим. Те, що було вперше (оригінальне), у повторенні отримує маску і не 
показує свого обличчя. Для Фуко це демонструє фантазм, за яким годі шукати реальності4. 
Виходить так, що маска за собою нічого не приховує. Звідси театральність прояву буття й 
онтологічних структур, які розкриває Дельоз. Йдеться про те, що знаходження у світі повторення 
без оригіналу, повторення неповторного, чогось унікального, а також відмінності, яка відсилає до 
іншої відмінності, характеризує специфіку нашого існування як театрального існування. Тому 
Дельоз звертається до стоїчного образу актора з його масками, жестами, позами5. 

Це не означає, що у світі немає нічого унікального, а якраз, навпаки, у світі є надто багато 
цікавого й унікального, того, що неможливо замінити, того, що ми постійно намагаємося за 
допомогою понять специфікувати, впровадити в тотожність, але воно чинить супротив цьому. 

Навіть самих себе ми не здатні замкнути в тотожності. Чужість самому собі чудово 
продемонстрували ті самі психіатри6, оскільки проблема відома, наприклад, в Європі як криза 
ідентичності: ми думаємо, що наші батьки – якісь приховані аристократи, ми підозрюємо це; однак 
японці думають, що наші батьки – це не наші батьки. Це – їхній страх. Тобто ми, європейці, 
постійно перебуваємо в пошуку якогось верховного, важливого, владного предка, але насправді за 
цим ми шукаємо просто сильного патера. А в японців це – відкриття ніщо, що є більш страшнішим. 
Крім цього, у них немає такого, як у нас, Я: у них Я залежне від ситуації. Ця специфіка викликає в 
європейців певний страх перед «багатоликістю» Азії: азіат може посміхатися вам, а через мить він 

                                                      
1 Касториадис, К. (2003). Воображаемое установление общества. Москва: Гносис, Логос. 
2 Делез, Ж. (1998). Различие и повторение. Санкт-Петербург: Петрополис, 55. 
3 Делез, Ж. (1998). Различие и повторение. Санкт-Петербург: Петрополис, 13-14. 
4 Делез, Ж. (2011). Логика смысла. Москва: Академический проект, 442-443. 
5 Делез, Ж. (2011). Логика смысла. Москва: Академический проект, 193-194, 197-198. 
6 Вальденфельс, Б. (2002, 2004). Топографія Чужого: студії до феноменології Чужого. Київ: ППС, 24-25. 



ISSN 2336-5439 EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 3 2015 

 149 

може лютувати. Це можливо перебільшено, але показує таку саму ситуацію, як у своїх художніх 
фільмах японський режисер Такесі Кітано: людина може насолоджуватись життям наче витончений 
художник, може любити ніжно дітей, але поряд із цим бути жорстоким вбивцею. (Наприклад, 
художній фільм «Сонатіна».) Таким чином можна продемонструвати той факт, що тотожність не є 
єдиновірним і домінуючим скрізь способом існування, що існують культури, в яких немає такого 
домінування на відміну від європейської. Однак навіть християнська культура, що лежить в основі 
останньої, теж має проблемний бік: вона не така за своєю сутністю тотожна і заснована на Єдиному, 
як в культурі послідовного монотеїзму. І загалом про характер європейської культури, яка містить у 
собі нездоланну тріщину між еллінською і юдейською культурами1. 

Повертаючись до Дельоза, можна побачити саме таку картину: треба схопити світ 
«неприборканої думки» (тут помітні алюзії на Леві-Строса, який теж намагався досліджувати чужі 
культури), знайти виворіт, щось Чуже в нас. Йдеться не про те, що метафізична верхівка тотожності 
в нашій культурі є взагалі нічим, але про те, що вона є ефектом, результатом того, міститься на 
вивороті. До речі, цю метафору з підкладкою, яка передбачає подвоєність дублювання – 
французькою doublure, – чи не вперше використав для пояснення філософії Мерло-Понті у своїй 
феноменології2: коли ми зупиняємо погляд на зовнішньому лицевому боці, то бачимо результат – 
цілісний і гарний одяг, але вивернувши його, ми бачимо роботу, працю, дію, де немає цілісності, 
оскільки нічого ще не завершено, де все розпадається і розкладається, де видно всі стежки і стрічки. 
Власне, ми разом із Дельозом і намагаємося потрапити туди, де робиться гарний метафізичний одяг, 
на якому ніби все виглядає припасованим, тотожним, але таким, зрештою, що має свою нетотожну 
природу – природу зворотного боку. 

Дослідивши нову метафізику, яку подали постструктуралісти Жак Дерріда і Жиль Дельоз, як 
підсумок можна зазначити: 1) вона виступає досвідом сучасної ситуації освоєння глобального 
простору, який 2) обов’язково включає руйнування локалізованих статичних світів, тому внутрішня 
політика в чистому вигляді неможлива; 3) перекреслення і вивертання окреслюють інтелектуальні 
стратегії осмислення креативного простору як гетерогенного; 4) глобалізація не є гомогенізацією 
світу, оскільки несе передусім проблему амбівалентної і неоднозначної зустрічі з радикально 
Чужим, через те 5) має розроблятися топографічна методологія, що буде враховувати ризики як 
необхідну складову кожної ситуації; 6) практика спирання на діалог і порозуміння як природний 
стан міжлюдських і міжнародних, зокрема, відносин є безпідставною, оскільки передбачає дану 
наперед гомогенність; 7) порозуміння в такій ситуації слід розуміти як серію спроб наближення 
позицій при збереженні дистанції, адже 8) дистанція є виразом асиметрії, притаманної 
гетерогенності простору, а тому рівновіддаленість/рівнонаближеність, тим паче нейтральність 
позиції, тут не спрацьовує і, по суті, є приховуванням «ерозійних» процесів; 9) якомога більша 
залученість до різних світів стає стратегією виживання в динамічному і плюральному світі. 
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Процес українського державотворення характеризується складними внутрішньополітичними 
проблемами, які пов'язані в тому числі із браком відповідного досвіду. Як свідчить вітчизняна 
історія, основною умовою реалізації та захисту державності є консолідація українського народу. 

Це актуалізує історико-політологічні розвідки, що мають на меті ретроспекцію тих ідейно-
духовних першоджерел, у руслі яких зароджувались і набували свого концептуального оформлення 
державотворчі інтенції, просякнуті сенсом примирення й згоди в ім'я найвищих 
загальнонаціональних цілей. 

Одним із найбільш відомих у вітчизняній історії своїм продуктивним внеском у розвиток ідеї 
націє-державотворення на засадах духовного єднання народу є Петро Могила. До вивчення його 
постаті та ідейної спадщини в різні часи зверталися М.Грушевський, І.Жиленко, П.Житецький, 
А.Жуковський, В.Зеньковский, Я.Ісаєвич, М.Костомаров, О.Крижанівський, І.Крип'якевич, 
В.Липинський, В.Нічик, В.Погорецький, Г.Флоровский, І.Франко, С.Хохун-Політова, 
Д.Чижевський, Н.Яковенко інші дослідники. 

Віддаючи належне їхнім плідним напрацюванням, вважаємо, однак, ще недостатньо 
висвітленим вплив могилянських розмислів на концептуалізацію та кристалізацію тих смислів і 
цінностей у вітчизняній суспільно-політичній думці, які згодом, по мірі визрівання необхідних для 
того історичних, соціальних та гносеологічних передумов, оформились в якості засадничих 
принципів ідеології українського консерватизму. Отже, мета даної статті полягає в осмисленні 
ідейно-духовної спадщини Петра Могили, розглянутої в контексті її ролі як предтечі ідеології 
українського консерватизму. 

Цілі, які ми ставимо перед собою, полягають в уточненні особливостей феномену 
українського консерватизму, у визначенні напрямів інтелектуально-творчої та практичної діяльності 
Петра Могили, в яких кристалізувалися ті ідейні цінності та духовні ідеали, які становлять 
сутнісний елемент ідеології та політики консерватизму. 

Звернемося до енциклопедично-словникових видань, в яких визначено сутність 
консерватизму. Наголошується, по-перше, що це ідеологія, яка спрямована на збереження існуючих 
в суспільстві цінностей, традицій, на підтримання історично сформованих форм суспільно-
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політичного і державного устрою1. По-друге, підкреслюється, що її прикметною ознакою є 
підтримання цінностей моралі, сім'ї, релігії, власності2 . І, по-третє, вказується, що, оскільки 
особливістю діяльності політика-консерватора є звернення до фундаментальних засад буття 
людини, то й оцінювати її слід з точки зору довгострокових наслідків, а не тимчасових переваг і 
популярності3. 

Підкреслимо, що специфіка українського консерватизму багато в чому зумовлюється тим, що 
він зароджувався в умовах глибинного відторгнення народу від коренів – рідної землі, власної 
держави, своєї мови і культури. На ці болючі суспільні проблеми наражалися і певним чином 
відгукувалися всі небайдужі українські інтелектуали. Вказана обставина деякою мірою зближувала 
вектори духовних пошуків українського консерватизму з народництвом і націоналізмом. 
Відмінність між ними полягала у досить по-різному уявленні сутності української ідеї та її 
співмірності, зв'язаності з цілями державотворення. 

Рефлексія стану занепаду та поневолення національного життя українства, що була 
започаткована достойниками Кирило-Мефодіївського товариства М.Костомаровим, П.Кулішем 
іншими, і що отримала подальший розвиток в працях М.Драгоманова, В.Антоновича, а трохи 
пізніше і М.Грушевського, утворила впливову течію романтичного народництва. В народництві 
державницькі змагання фактично розчинялися у цілях соціального визволення селянських мас, 
утворення для України автономії або федерації чи конфедерації слов'янських народів, піднесенні 
ролі християнських моральних чеснот як основи правильного суспільного устрою тощо. Тому 
народництво закликало до усвідомлення народом власної неповторної духовності. розуміння ролі 
традиційних цінностей сім'ї, праці, шанування старших у справі облаштування справедливого буття 
людини-трудівника на своїй землі. Воно ж за специфічних українських умов перебрало на себе 
функцію репрезентації більшості тих тем, які зазвичай входять до кола класичного консервативного 
дискурсу. 

З іншого боку, апологети націоналізму, виходячи з необхідності самозбереження та 
виживання народу в умовах тривалої зовнішньої загрози денаціоналізації та декультурації, зробили 
саме державотворчі сюжети наріжним каменем української ідеї, але з явним акцентом на особливе 
статусне положення своєї нації в майбутній державі. 

Поширенню вказаних течій посприяла наявність актуального соціального запиту на подібну 
ідеологію - їх системоцентричний характер був близький ментальності народу. Що ж стосується 
консерватизму, то не маючи соціального підґрунтя, апелюючи до малознайомих європейських 
світоглядних констант, він «так і не став репрезентативним явищем в історії вітчизняної політичної 
думки»4. Поділяючи таку оцінку, ми все ж таки зауважимо, що це не означає, що на вітчизняний 
ґрунт ідеологія консерватизму потрапила виключно ззовні і постає майже як своєрідний ідейний Re 
mix. 

Одним із перших українських мислителів, хто спромігся не тільки сформулювати і 
обстоювати на практиці ідеї духовної та етнічної самобутності й самоцінності народу, його рівності 
поміж інших в сім'ї християнських європейських народів, але й здійснив синтез дискурсу релігійно-
церковного єднання, морального оздоровлення, просвітництва і консолідації всього народу на 
ідеалах справедливої державності, був Петро Могила. У своїй сукупності етнополітичні та 
культурологічні за своїм змістом погляди Петра Могили на належне в суспільно організованому 
житті українства являють собою той родючий ґрунт, в якому визрівали духовні константи 
політичної ідеології українського консерватизму, а їхній протагоніст постає вже як його предтеча. 

Важливо також підкреслити таке. Історично склалося так, що у складі вітчизняної еліти 
бракувало харизматичних особистостей - мудрих, далекоглядних, які б гармонійно поєднували в 
собі якості рішучого і в той же час обачливого лідера, мислителя європейського ґатунку і практика, 
здатного здійснювати реформування усталеного життя, українського патріота і водночас 
розсудливого, відкритого до світу політика, принципового захисника своєї віри, мови, культури і 

                                                      
1 Погорелый, Д.Е., Фесенко, В.Ю., Филиппов, К.В. (2008). Политологический словарь - справочник. Москва: 
Эксмо. 
2 Духина, Т.Н., Болотова, Т.П. (2010). Политология: краткий словарь политологических терминов. Ставрополь: 
СГАУ. 
3 Василик, М.А., Вершинин, М.С. и др. (2001). Политология: словарь - справочник. Москва: Гардарики. 
4 Литвин, В.М. (голова) та ін. (2007). Україна: політична історія. XX - початок XXI ст. Київ: Парламентське 
видавництво. 
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діяча, свідомого необхідності йти на певні компроміси і поступки. Упродовж століть українцям та їх 
очільникам часто-густо не вистачало характеру, прояву тієї волі до влади, без якої й годі мріяти про 
досягнення власної самостійної державності. 

Особливістю державотворчих ідей та відповідних їм дій Петра Могили є орієнтація їх на 
фундаментальні цілі в ім'я Загального Блага, які далеко виходять за межі поточних ситуативних 
потреб життя. На відміну від більшості представників української еліти, які сприймали і 
відтворювали у своїй діяльності властиві національній ментальності, але дещо трансформовані 
умовами панування духу козацьких республіканських вольностей риси демократизму, 
свободолюбства та індивідуалізму, що врешті решт оберталося нездатністю утворити релевантний 
своєму історичному часові спосіб правління, коливаннями верхівки між Польщею, Московією і 
Туреччиною (Кримом), містечковим світоглядом, постійним пошуком зовнішньополітичних 
покровителів, що шкодило справі розбудови власної держави, Петро Могила являв собою інший тип 
державного діяча і мислителя. 

До нього цілком підходить ключове для консерватизму твердження, що влада повинна 
належати кращим, які беруть на себе відповідальність за долю нації, тобто ініціативній та сильній 
меншості - суспільній еліті, національній аристократії1. Однак, завважимо, така влада не може бути 
прийдешньою, вона повинна бути породженням надр народного духу, яка кревно зацікавлена у 
зміцненні свого становища через зміцнення своєї власної держави. Петро Могила і словом, і 
власним прикладом спирався на вкорінені в народне єство духовні цінності православ'я, успадковані 
від попередніх поколінь, на зрозумілі й близькі всім верствам побудовані на них соціокультурні 
традиції, специфічні морально-етичні вимоги. 

У своїй діяльності П.Могила доводив, що і в екстремальних умовах бездержавного стану в 
ім'я збереження власної ідентичності, з урахуванням геостратегічних інтересів і впливів можна 
формувати ідейно-духовне тло майбутньої національної державності. Він розглядав церкву не 
вузько - не лише як інституційну складову з атрибутивними елементами (клір, богослужбові 
практики, принципи віросповідання тощо), а у всій повноті її буття у суспільстві, і що охоплює 
також і всю сукупність людей, які історично, культурно і територіально належать до певної 
конфесії, і які можуть бути під її світоглядно-спрямовуючим, морально-етичним, культуротворчим 
впливом. Це дозволило йому побачити в церкві величезний соціально-конструктивний потенціал 
для забезпечення як духовної єдності народу в умовах конфесійної роз'єднаності, так і основ 
процесу державотворення. 

Результатом подвижницької діяльності митрополита стало те, що в українській свідомості 
XVII ст. утверджувалася думка щодо ролі православної церкви як потужного засобу згуртування 
людей навколо високих цілей духовного єднання як надійного фундаменту національної 
консолідації. За умов іноземного гноблення й відсутності власної держави, саме церква могла 
виступати єдиним легальним соціальним інститутом, діяльність якого об'єктивно носила потрійний 
характер - виразника, транслятора й захисника своєї ідентичності українською спільнотою. 

Успіх в реалізації цієї потрійної місії церкви П.Могила пов'язував із досягненням духовної 
єдності всього народу і згоди у суспільстві на основі консолідації самої церкви. Він боровся за 
подолання кризового стану у православ'ї не шляхом його самоізоляції на підставі ніби зверхності до 
католицизму та інших християнських напрямів, а пошуком того у християнському вченні та 
обрядовій практиці, що об'єктивно може зближувати різні течії та їх представників. Тим самим така 
об'єктивно миротворча за метою духовна діяльність митрополита водночас йшла на користь справі 
національної консолідації і працювала на перспективу власної державності. Тому, як справедливо 
наголошував акад. І.Курас, з його ім'ям пов'язується могутній рух за національне, церковне та 
культурно-освітнє відродження в Україні2. Без цього, додамо, не сталася б перемога у національно-
визвольній боротьбі під началом Богдана Хмельницького. 

Підкреслимо, що перехід митрополії 1632 р. під керівництво П.Могили означав поразку 
ортодоксальних сил в українському православ'ї. «Перемога дісталася освіченим, раціонально 
мислячим і терпимим до західної культури силам»3. Готовність до діалогу і вміння домовлятися з 
опонентами завдяки неформальним стосункам - риса незаангажованого політика - дозволила Петру 

                                                      
1 Петро Могила (1574 або 1597 - 1647) митрополит Київський і Галицький, просвітитель, засновник Києво-
Могилянської академії. <http://ebk.net.ua/Book/biographies/vidomi_ukraintsi/part2/mogyla.htm>. 
2 Курас, І.Ф. (1999). Етнополітика: історія та сучасність. Київ: ІПіЕНД. 
3 Замлинський, В. (1993). Петро Могила «Історія України в особах IX-XVIII ст. Київ: Україна. 
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Могилі отримати від польської влади відновлення прав православної церкви, що стало однієї зі 
знакових подій в історії українського народу. Стараннями П.Могили православні були юридично 
зрівняні у правах з уніатами й римо-католиками. 

Зі вступом Петра Могили на первосвятительську кафедру православної церкви відкрилися 
найширші можливості для його діяльності в ім'я культури й утвердження православ'я1. В 
політичному плані це означає, що прагматизм і доцільність у діях, помножені на компромісно-
консенсусний стиль взаємодій з контрагентами політичного процесу виявляється більш 
результативним для реалізації цілей, аніж непримиренність у позиції та конфліктогенна політична 
поведінка. Важливим для сьогодення політичним уроком П.Могили є продемонстрована ним 
практична здатність діяти толерантно. Завдяки цьому було зроблено кроки щодо примирення 
Східної і Західної Церкви, що вимагало неабиякої мудрості і що для умов її теперішніх конфесійних 
розмежувань виступає прикладом, гідним наслідування. 

У руслі традиційного консервативного погляду на людину як істоту недосконалу, яка 
керується пристрастями і тому потребує для себе духовного наставництва, митрополит Могила 
закликав до копіткої, по суті, виховної роботи з упорядкування світоглядних засад людини, аби 
заручитися її підтримкою політики консолідації та церковного примирення. Він усвідомлював 
важливість фундаментальних духовних орієнтирів та соціальних ідеалів для життя людини і був 
свідомий того, що будучи представленими перед нею в якості її конкретних цілей, ці утворення 
мають обов'язково призвести до бажаних змін у способах формування та належного упорядкування 
нормативно-символічної сфери життя соціуму - однієї з атрибутивних ознак і в той же час 
передумови націє- і державотворення. 

Саме в цьому контексті варто розглядати його освітню діяльність загалом і книговидавничу, 
зокрема. За короткий час він організував підготовку й видання низки фундаментальних релігійних 
праць - Катехізису, «Требника», «Служебника» та інших, що мали для тогочасної релігійної людини 
універсальне за впливом значення, яке поширювалося далеко, за межі суто релігійно-світоглядної 
сфери. При чому у багатьох випадках Петро Могила виступав і як автор цих книжок. У березні 1643 
р. положення Катехізису були затверджені патріархами Константинопольським, Олександрійським, 
Антіохійським та Єрусалимським. Із Києва вийшов догматичний текст, який в оновленому вигляді 
представляв православну віру відповідно до духовних та інтелектуальних запитів початку Нового 
часу. 

У нерозривності від духовно-церковних питань Петро Могила розглядав і проблеми 
державотворення. Його приваблював - у дусі класичних консервативних поглядів - режим сильної 
монархічної влади, але освіченої, справедливої, морально чистої. Справжній правитель повинен не 
тільки про себе дбати, але й про підлеглих, не тільки у політичних справах вправлятися, але й 
духовним навчатися, бути зразком благочестя, чесності, правди та інших чеснот. Володар - це 
передусім політик, державотворець, опікун шкіл, церков і моральних звичаїв народу. Прикметною ж 
у цих роздумах є ідея пріоритету закону в державі. Право і закон він ставив вище за особисту волю 
правителя і наголошував на тому, що отримана від Бога влада має застосовуватися виключно задля 
цілей блага, адже оскільки всі люди є рівними перед Богом, то це значить, що і перед законом2. 

Як справедливо відмічається в літературі, П.Могила знаходився на ідейно-світоглядній 
платформі пріоритету Церкви над державою3. Влада безумовно уявлялась божественною за 
походженням: «адже кожна людина від Бога й від природи має право на життя, на свободу та її 
захист, але якусь частину цих прав вона відчужує від себе й передає носіям державної влади. 
Остання, внаслідок цього, стає виразником волі та інтересів усіх»4. Тому в його творах та діях не 
було заклику до повстань проти існуючого соціального ладу, протесту проти природного для 
соціуму стану його диференціації за статусно-майновою ознакою, соціальної нерівності та 
привілеїв. 

                                                      
1 Пшеничний, Т. Петро Могила: церковний консерватор чи людина діалогу. Електронна бібліотека. 
<http://ktds.org.ua/news/publish/petro-mogyla-tserkovnyi-konservator-chy-lyudyna-dialogu>. 
2 Нічик, В. (1996). Петро Могила і проблема духовної єдності нації. Київ: Відділення релігієзнавства Інституту 
філософії НАН України, 5-7. 
3 Палінчак, М.М. (2013). До проблеми історіографії досліджень державно-церковних відносин. Київ: НПУ ім. 
М.П. Драгоманова, 10-17. 
4 Головащенко, С.І. (1996). Ідея єдності політики і моралі у творчості Петра Могили. Київ: Відділення 
релігієзнавства Інституту філософії НАН України, 16-18. 
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Розуміючи політику, вочевидь, у класичному стилі – як мистецтво впорядкувати людські 
стосунки, Петро Могила розглядає її чинність лише у зв’язку з релігійно освяченою моральністю, 
«побожністю життя». В даному контексті вказується ще на один важливий компонент. Поняття 
свободи вміщує у них свободу сповідувати батьківську віру, тому її захист належить до найперших 
обов’язків володаря. Оскільки керманич не може особисто здійснювати все управління державою, а 
здатний лише керувати ним, він повинен добирати для виконання владних функцій і служіння 
державним інтересам урядовців, виходячи не із знатності походження і родинних зв’язків, а з 
ділових якостей, доброчесності й побожності. Велике значення у виконанні володарем владних 
функцій мало, на думку Петра Могили, його природна мудрість і благочестя, а ще більше – 
політична освіченість і досвід керування державою, який передається від генерації до генерації. 
Лише привілейованим походженням володаря могутність і стабільність держави не забезпечуються, 
не може вона довго утримуватися й на силі війська, в’язниць, жорстоких покарань. Залишаючись 
консерватором у поглядах на політичне управління державою, Петро Могила пріоритет надавав 
морально-духовним обов’язкам керманича щодо своїх підданих. 

Послідовне втілення цих світоглядних принципів постає як запорука справедливого, 
стабільного суспільного устрою і людського існування. Якщо спробувати оцінити перелічені 
духовні вартості, до яких наполегливо закликав Петро Могила, то у своїй сукупності вони органічно 
вписуються в класичне коло цінностей та ідеалів консерватизму. 

Основним державотворчим чинником П.Могила вважав не зусилля якогось окремого стану 
або лідера, а злагоду усіх верств, носіїв різних мов, культур, вірувань, що базується на спільності 
великої духовної традиції християнства, нагромадженому поколіннями досвіду життя за його 
моральними настановами та пов'язаними з ними визнаними нормами європейської культури. Такий 
погляд фактично відповідає принципу консерватизму, за яким «політична структура, щоб бути 
стабільною, мусить передусім, перебувати в єдності з традиціями та звичаями даного суспільства»1. 

В діяльності Петра Могили бачимо розрахунок на злагоду суспільних станів, на конфесійну 
толерантність, на духовну єдність українського народу, яка дасть йому можливість усвідомити 
загальнонаціональні інтереси та потреби в створенні держави на чолі з православним володарем. 
Володареві, в свою чергу, рекомендується радитись у державних справах з духівництвом та 
досвідченими урядовцями. Не меншого значення надавав Святий Петро й окресленню таких рис 
ідеального менеджера, як дотримання справедливості, доброти у поєднанні з розумною 
передбачливістю, а також християнського милосердя та благочестя. В обов’язки можновладця 
входило піклування про спільне благо підданих, а для цього він мусить спиратися на вмілих і 
доброчесних мужів, а не на облудників, які шукають власного добра, а не добра для держави. І 
найліпшими дорадниками володаря, на думку Петра Могили, має бути духовенство. Ця ідея 
пронизувала всі його напрацювання, варто згадати, наприклад, «Требник», де велика увага 
приділена проблемі співвідношення царської та церковної влади. Хоча у тогочасному реальному 
політичному житті середньовічної Європи ця проблема розв’язувалася по-різному. На Заході, в 
країнах католицької орієнтації, простежувалася тенденція до паноцезаризму, що ґрунтувалася на 
визнанні зверхності церковної влади, а у Візантії та деяких країнах православного світу – до 
цезарепапізму, де на чільне місце висувалася влада царів, світських володарів. Петро Могила не був 
прихильником ні першого, ні другого напрямів. Але неможливо не помітити, що у своїх творах він 
утверджує ідею сильної державної влади. У царині політики, права, освіти, забезпечення добробуту 
громадян, на думку Петра Могили, влада державного володаря повинна бути найвищою, отже, вона 
може лише радитись і співпрацювати щодо цього із церквою. Посилаючись на історичні факти та 
тогочасні реалії Петро Могила свідомо віддавав перевагу зверхності права, закону над царським 
маєстатом і необмеженою волею державного володаря, що було властиве для східних традицій. У 
той же час він належав до тих мислителів, які добре розуміли консолідуюче значення для нації не 
лише церкви, а й держави. Саме тому в творах посідають важливе місце роздуми про прийдешню 
українську державність. У них Петро Могила орієнтувався на сильну спадкоємну монархічну владу, 
обмежену, однак, законом. Він настільки вивищував закон над будь-якою владою як 
громадянською, так і церковною, що говорив про нього не лише як про дар Божий, але як про 
самого Бога, котрий дав цей дар. І як перед Богом усі рівні, так на його думку, і всі громадяни 
держави, незважаючи на те, багаті вони чи бідні, належать до шляхти чи простолюду, повинні бути 

                                                      
1 Кирилюк, Ф.М. (2009). Філософія політичної ідеології: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури. 
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рівними перед судом і законом, і ця рівність стане основою їх єдності. 
Отже, можна дійти висновку, що Петру Могилі вдалося оригінальним чином кристалізувати 

та природно адаптувати на українському православному ґрунті деякі важливі здобутки європейської 
суспільно-політичної думки, які згодом увійшли як складові до ідеології консерватизму. Йдеться 
про цінності збереження рідної мови, віри, звичаїв і обрядів, традиційних форм родинного і 
громадського життя, пошани влади і усталених форм соціально організованого суспільного життя, 
інститутів справедливого монархічного правління і панування закону, перед яким усі є рівними. Ці 
ідеї співпадали з глибинними прагненнями народу, були близькі і зрозумілі його уявленням про 
належне у державно-політичному облаштуванні життя. 

Реалізація їх була покладена Петром Могилою в основу процесу державотворення в У країні. 
Як політик загальнонаціонального рівня він виявляв поміркованість, орієнтацію на примирення і 
злагоду, на встановлення партнерських стосунків навіть із конкурентами. Не в останню чергу 
завдяки цим проголошуваним і впроваджуваним Петром Могилою принципам в умовах 
бездержавності та чужоземної окупації вдалося зберегти українську національну ідентичність. 
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MINORS AS SUBJECTS OF LAW: ASPECTS  
OF GENERAL THEORETICAL JURISPRUDENCE 

The article deals with the problem of understanding the concept of "legal entity" in terms of 

theoretical jurisprudence. Historical aspects of development of approaches related to legal 

entity are pointed out. Particular attention is paid to minors as a special subject. 

It is noted that minors act as subjects of law and their status should be in the center of a legal 

system in a legal and social state. However, minors are special subjects, so there is a scientific 

need to research specific features of the legal status of such category of children. Everyone in 

society enjoys a social status depending on many factors including the rate of education, 

financial welfare, political status, etc. A human being lives in accordance with law and cannot be 

above the law, its social status eventually becomes legal, and, therefore, each person acts as the 

subject of law.  

It is proved that the development of modern legal science establishes a new scientific approach 

to a legal system, recognizing "anthropologization” of law as a new scientific approach that 

provides a central, basic human status in law and requires appropriate study of specific 

characteristics and properties of an individual and their influence on law and the state. 

Theoretical and legal aspects of the legal status of a man are one of the actual issues that are 

being developed by modern legal science. Since the birth a living being is endowed with legal 

capacity as the ability to have rights. Therefore, we can state that the legal status of a person is 

fixed since birth.  

It is determined that the main feature of minors is that they cannot fully exercise legal relations. 

This is due to the lack of full capacity, since they enter the most important legal relationships not 

personally, but through parents or persons who replace them. Thus, we can state that the first 

feature of minors as a legal entity is the lack of full capacity. 

International standards in the field of minors’ rights allocate general and special rules mentioned 

in the Convention on the Rights of the Child, which widely sets the rights of minors that can be 

divided into the following types: 1. The rights of a minor as a human being; 2. The rights of a 

minor as a child; 3. Specific rights of minors. Thus, in the context of protecting and securing the 

rights, minors enjoy the same and perhaps broader rights than those of adult entities. 

As far as the issue of duties concerns, we cannot put equal sign between minors and adults, 

because state and law, in view of their immaturity, lack of complete socialization, experience 

and knowledge, defines certain category of persons as such that are capable to take 

responsibility on soft categories of offenses, usually heavy and especially hard crimes together 

with establishing peculiarities of sanctions. 

An attention is paid to the necessity of distinction between a legal entity and the subject of 

relations. In the author’s opinion the latter is a component of a broader concept “the subject of 

law”. The subject of relationships is suggested to be such subject of public life which is able to 

participate in legal relations as a carrier of legal rights and obligations. 

The author suggests the presence of different types of relations, where minors can enter in the 

same way as adult subjects of law, and special relations that do not recognize a minor as a full 

legal entity. 

Minors in a public space exist as unprotected categories of subjects, because to realize legal 

status they need their parents’ help, tutors or authorized state authorities. The given category of 

legal subjects need special attention and concern from the state and society, and this must be 

identified by law. By the way, it is very important to establish not only the rights of minors 

caused by his/her emotional and psychological state, but also to guarantee the implementation 

of these rights through the establishment of state measures, legal procedures and organizational 

procedures: the social services, rehabilitation centers, family centers, specialized educational 
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and training institutions, great activity of public organizations engaged in ensuring the social 

situation of minors, the functioning of Ombudsman for Children and other specialized agencies. 

The focus of legal regulation for minors should be made on securing their physical and mental 

development, welfare and training of adult for independent existence of a legal entity. 

Thus, the author suggests to point out the following features of minors as subjects of law: in the 

context of the statutory rights, minors enjoy broader rights than adult entities; the scope of 

subjective duties of minors is narrower than that of general subjects of law, because state, due 

to their immaturity, lack of complete socialization, experience and knowledge defines this 

category of persons as those who are able to bear liability on soft categories of offenses, usually 

heavy and especially hard crimes and established peculiarities of punishment; external isolation 

as a full subject of legal life and the ability to develop, express and fully execute personified will 

are not characteristic for minors because of the fact that they exercise this kind of activities not 

on their own, but through an adult or the state; the presence of differences in the types of 

relationship, where minors can enter independently together with adult subjects of law and 

special relationships that do not recognize a minor as a full legal personality; taking into account 

emotional and mental immaturity this entity requires special attention and care from the state 

and the society. 

Key words: minors, children, legal status, legal capacity, rights of minors, obligations of minors. 

Geopolitical social changes set alterations into social reality providing for the creation of appropriate 
conditions for an individual as to the development of his personality, the protection of his needs and legal 
interests. Modern personality requires from society the opportunities to act and live according to the 
principles of justice, equality and solidarity. However, only declarative and philosophical approach is not 
enough here. We need necessary legal instruments and mechanisms for protection of a man and his life, 
views and preferences, rights and freedoms as valuable categories for the state and the society. 

For a long time domestic jurisprudence hasn’t recognized the connection between a legal entity and a 
personality, since the legalistic doctrine paid any role to a human personality as a subject of law. Formally, 
legalism admits a person as a legal entity, but in fact it exists as an object and finds under the legal 
influence of the state due to the creation and application of legal norms (rules of law). Legalism doesn’t 
recognize deep connections of law with human personality as a socio-cultural phenomenon, the bearer of 
human, civil and national dignity, natural rights and freedoms, a creator of rights, his defender, legal 
personality etc1. 

Modern jurisprudence considers humanism as one of the most important principles of law, since a 
civilized society is the basis for the development of a person’s rights. The man does not exist as an abstract 
category within law, but serves as its subject that owns legal status, and according to V. S. Nersesiants a 
human being is constitutional by nature2. A man is a bearer of rights who is capable and enjoys 
opportunities for its realization. 

Anthropological approach overcame legalistic methodology in legal capacity. A man as a living 
being is endowed with a central role in the social, political and legal relationships and is the foundation and 
basis of law that functions for ensuring human development and personal dignity. That man is the creator of 
law and the civil society provides a person not only with protection and defense, but also the ability to take 
an active part in public administration that involves "postulating the autonomy and individuality of each 
human being as a basic constitutional value"3. 

Minors act as subjects of law and their status should be in the center of a legal system in a legal and 
social state. However, minors are special subjects, so the science needs to research specific features of legal 
status of this category of children. 

The study of the abovementioned problem has two aspects. It is caused by both theoretical and 
practical reasons. The theoretical significance lies in the study of major categories and provisions of legal 
status of minors fixed in the legislation of both Ukraine and other countries, and practical interest is 

                                                      
1 Братасюк, В.М. (2011). Людина-особистість як суб’єкт права: методологічні засади дослідження. Юридичний 
часопис Національної академії внутрішніх справ, 1(1), 64. 
2 Нерсесянц, В.С. (1997). Философия права. Москва, 40. 
3 Тімуш, І.С. (2009). Інтегральний погляд на право. Київ: Атіка, 107. 
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stipulated by the needs of improvement of relevant government and law enforcement agencies and the 
bodies ensuring the rights of minors. 

Everyone in society has social status, depending on many factors, which are usually related to 
education, financial welfare, political status, etc. "The interaction of man in any field of the environment, 
especially with the social world cannot consist otherwise than through some of its ideas about the world 
filling them with some sense and significance. Thus, the essential views on nature of law is that the law 
itself is seen as a product of social relations, especially relations between socialized individuals, because the 
fact that a man lives among the people is not his wish or a result that came on the grounds of common 
benefit: a man by nature - both physical and spiritual – is designed for life in a society, and becomes 
individual as a result of living in a society. The mode of existing socialized individuals that characterized 
by conflicting and yet similar interests and cannot be implemented by them independently is social 
communication (conflict and cooperation) in the form of relationships with one another and all the rest, 
which acts essentially real, actual source of law”1. Human beings living in law cannot exist and develop 
outside the law and its legal status helps each person to act as legal personality.  

The development of modern jurisprudence establishes a new approach to a legal system, recognizing 
"anthropology” of law to be the newest scientific approach that provides a central, basic human status in 
law and this fact leads to study the characteristics and properties of people and their influence on law and a 
state. As it was pointed out by N. Alekseiev in the early 20th century the subject owns the role of ”the most 
profound elements of the legal structure"2. 

Theoretical and legal aspects of legal status of a person are one of the most actual issues developed 
by modern legal science. With the birth a living being is endowed with legal capacity as the ability to have 
rights. Therefore, we can state that a person in law has been existed since his birth. Since that moment we 
are evident of the legal status of a person. 

However, the category of legal status is not stable, it develops under the influence of many factors, 
including the age of a person. It is important from the theoretical point of view and in terms of practical 
field jurisprudence to study legal status of such categories of persons as minors. It should be noted that we 
adhere to the position that minors and children are not identical concepts, but are merely an elder age group 
of children between 14 and 18 years. 

Taking into account the definition of S. I. Arkhipova that a legal entity acts as the sum of its legal ties 
and it is a legal person, its interests, efforts shaped from outside3, we suggest to impose these peculiarities 
on minors. The main feature of them is that they cannot fully exercise legal connections independently. 
This is due to the lack of full capacity, since they enter important legal relationships not on their own, but 
through parents or persons who can replace them. Therefore, we can state that the first feature of a minor as 
an entity is the lack of full capacity. 

S. S. Alekseiev believes that the subject of law is characterized by two main features. Firstly, this 
person must be a member of social relations, which may actually be a carrier of subjective legal rights and 
obligations. It should possess: a) external integrity; b) personified character; c) the ability to produce, 
reflect and perform personified will. 

Speaking about the rights of minors, international standards allocate general and special rules that, 
for example, are mentioned in the Convention on the Rights of the Child, which strictly fixes the rights of 
minors that can be divided into the following types: 1. The rights of a minor as a human being; 2. The rights 
of a minor as a child; 3. Specific rights of minors. So in the context of protecting and securing the rights, 
minors have the same and perhaps broader rights than adult entities. 

Concerning the problem of duty, we cannot put equality between adults and minors since a state and 
law, in view of their immaturity, lack of complete socialization, experience and knowledge determines the 
given category of persons as such who are able to take responsibility related to weak categories of offenses, 
usually heavy and especially hard crimes with specified peculiarities of sanctions - "neither capital 
punishment nor life imprisonment without the possibility of release should be imposed for offenses 
committed by persons below 18 years"4 (p.1. Art. 37 of the Convention on the Rights of the Child). 
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We should state that two of the three attributes mentioned by scholar such as external isolation and 
the ability to develop, express and execute personalized will not be fully characteristic of a minor, though 
such property as personified character of a human being should be endowed from birth. The right to a 
name, personal inviolability, honor, dignity, is not age-binding. Article 7 of the Convention on the Rights of 
the Child reads that it "must be registered immediately after birth and since the moment of birth she/ he has 
the right to a name and nationality, and as far as it is possible, the right to know their parents and their right 
to care". 

Secondly (if we turn to the quotation by S. Alekseiev) an entity is a person who is really able to take 
part in legal relations and acquired properties of an entity through legal norms1. A focus should be made on 
the distinction between a legal entity and subject of relations. We believe that the latter is a part of a broader 
concept of "legal entity". The subject of relations is such subject of public life, which is able to act as a 
member of legal relations as a carrier of rights and obligations. As to the identity of the concepts of "legal 
entity" and "an entity of relationships", they are not always the same: firstly, the relationships is the only 
form of implementation of the rules of law; secondly, children, mentally ill people who are the subjects of 
law, cannot be subject to legal relations; thirdly, a particular citizen is always a legal entity, but not always 
a member of legal relations2. 

So, the next feature to be assumed is the presence of differences in the types of relationships which 
minors can enter on their own like adult entities and specific relationships that do not recognize a minor to 
be a full legal personality. As an example, we refer to the Ukrainian national legislation. Article 32 of the 
Civil Code of Ukraine states that "an individual under the age of fourteen to eighteen years (a minor) has 
the right: 1) to dispose of his earnings, scholarships or other income; 2) to exercise the right to the results of 
his intellectual property, artistic property protected by law; 3) be a member (founder) of legal entities, if it 
is not prohibited by law or constituent documents of a legal entity; 4) independently conclude contracts of 
bank deposit (account) and dispose of this deposit (cash account)"3. In this case a lawmaker makes a clear 
legal norm that another minor commits other transactions with the consent of the parents (adoptive parents) 
or tutors. 

Minors in the social space are unprotected categories of workers, because they exercise their legal 
status with the help of parents, tutors or state authorities. The given category of legal subjects needs special 
attention and care from the state and the society and these items should be binding in normative acts. 

That’s why it is important to establish not only the rights of a minor caused by his emotional and 
psychological development, but guarantees of realization of these rights due to state measures and 
procedures of legal and organizational character including: the activity of social services, rehabilitation 
centers, family centers, specialized educational and training institutions, great activity of public 
organizations engaged in ensuring the social situation of minors, the functioning of Ombudsman for 
Children and other specialized agencies. The focus of legal regulation for minors should be made on 
securing their physical and mental development, welfare and training of adult for independent existence of 
a legal entity. 

Modern law should be guided by person’s legal relations, his participation in informational culture, 
postmodern culture; creativity of man, unpredictable, risky character, his cleverness and ability to self-
preservation, with a sense of human, civil and national dignity, an independent person who is sympathetic 
to any violation of his/her rights, injuries, humiliation of dignity, justice, etc. 

Regardless of the existing system of national legislative acts related to the problems of minors’ 
protection and a set of international legal norms, we face a number of problems concerning the sufficient 
level of minor’s life, their education, instruction, application of other social benefits. The problem of 
realization of statutory duties by minors and the features of bringing them to justice appears to be another 
block for researchers. On the whole, these are general problems of solving minors’ status. 

Thus, we suggest to single out the following features of minors as subjects of law: lack of full 
incapacity; in the context of the statutory rights minors enjoy broader rights than adult entities; the scope of 
subjective duties of minors is narrower than that of general subjects of law since the state, due to their 
immaturity, lack of complete socialization, experience and knowledge, defines this category of persons as 
those who are able to bear liability on soft categories of offenses, usually heavy and especially hard crimes 
and established peculiarities of punishment; external isolation as a full subject of legal life and the ability to 
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develop, express and fully execute personified will are not characteristic of minors because of the fact that 
they carry out this kind of activities not on their own, but through an adult or the state; the presence of 
differences in the types of relationships where minors can enter independently together with adult subjects 
of law and special relationships that do not recognize a minor as a full legal personality; taking into account 
emotional and mental immaturity this entity require special attention and care from the state and a society. 
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The article examines the nature of human capital and its interconnection with child safety and 

safe living conditions of people. The author determined that majority of scientists consider 

human capital from the time a person becomes capable that is the age when he or she can 

receive and generate income. However, almost no publications, according to which human 

capital are examined in terms of the safety of children. Analysis of factors affecting the 

formation and development of human capital, indicates that in Ukraine there are significant 

problems in the development of human capital in the system of ensuring safety of a child. The 

author concluded that according to the research there is a need to review the main approaches 

for study of nature and content of "human capital" through a profound analysis of the concept 

of "child safety" and the mechanisms for its enforcement. 
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Людський капітал як загальнофілософська та економічна категорія, зокрема, у сучасних 
дослідженнях посідає провідне місце серед напрацювань учених та практиків різних напрямів на 
всіх рівнях суспільного розвитку. Основною причиною даного факту є неабияка роль людського 
капіталу у формуванні доходів держав, розвитку національних економік, суспільних систем, 
соціальних стандартів життя людей тощо. Тому вважаємо за необхідне здійснити аналіз сутності та 
складових розвитку людського капіталу в сучасному світі з тим, щоб визначити, чи пов’язані між 
собою поняття «безпека дитини» та «людський капітал», чи опираються науковці на базові, на нашу 
думку, поняття (такі, як «безпека дитини» та «інтереси дітей») у формуванні теорій людського 
капіталу сьогодення. 

Серед науковців, які в різні часи досліджували та розвивали сутність, зміст, види людського 
капіталу, можна згадати таких відомих зарубіжних учених, як Г. Беккер, А. Кастелло, Ф. Махлуп, Т. 
Шульц, Д. Томас, Р. Капелюшников, С. Климова та ін. Вітчизняна наука в даній сфері представлена 
працями таких вчених: В. Рубан, Н. Ушенко, Г. Прошак, О. Грішнова, Е. Лібанова, Я. Ларіна, М. 
Довбенко та ін. Проте, на нашу думку, особливої уваги потребує дослідження взаємозв’язку 
людського капіталу та поняття «безпека дитини», оскільки саме безпечне середовища життя і 
розвитку дитини в подальшому створює передумови для формування максимально ефективних умов 
розвитку людського капіталу і держави в цілому.  

Людський капітал є тією загальнофілософською категорією, без осмислення якої неможливо 
зрозуміти принципи розвитку людства нині. Як зазначено в монографії «Розвиток людського 
капіталу в умовах глобалізації», «людський капітал у сучасному світі – головний чинник 
економічного розвитку суб’єктів господарювання і всього людства»1. Саме тому значну увагу 
приділено вивченню даного явища та, відповідно, по-різному трактується його сутність. На нашу 
думку, ключові підходи щодо розуміння сутності людського капіталу варто надати у вигляді табл. 1. 

Табл. 1 містить поверховий огляд загальних тенденцій, що характеризують розуміння 
людського капіталу в науці. Реальна картина містить сотні прізвищ учених, що тією чи іншою 
мірою займалися питаннями людського капіталу.  

 

                                                      
1 Ларіна, Я., Брацлавська, О. (2012). Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації: монографія. Київ: ВЦ 
«Академія», 3. 
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Таблиця 1 
Наукові підходи щодо розуміння поняття «людський капітал» 

 

№ 
п/п 

Автор визначення Період розвитку 
теорії 

Зміст людського капіталу 

Економічні концепції 
1. В. Петті, А. Сміт, Д. 

Рікардо 
ХVІІ – ХVІІІ ст.ст. Досліджували цінність «людини-працівника» через 

призму освіти. Брак освіти працівників призводив до 
відставання окремих країн у розвитку  

2. К. Маркс ХІХ ст. Запровадив у науковий обіг поняття «робоча сила», 
яку досліджував через призму розвитку фізичних, 
розумових та творчих сил людини 

3. Дж. Мілль, А. 
Маршалл 

ХІХ – початок ХХ ст. Знання і здібності людини є джерелом і складовою 
суспільного багатства 

4. Т. Шульц, Г. 
Беккер, Дж. Мінсер 
та ін. 

50–60 рр. ХХ ст. Засновники теорії людського капіталу, у межах якої 
не дійшли згоди стосовно єдиного визначення 
даного поняття  

5. Р. Лукас, Н.-Г. 
Менк’ю, С. Фішер 
та ін. 

80–90 рр. ХХ ст. Фаза активного застосування теорії людського 
капіталу в наукових дослідженнях в контексті 
виокремлення впливу окремих здібностей та вмінь 
людей на розвиток макроекономічних параметрів 

6. Е.-Дж. Долан, С. 
Боулз, Л. Говард та 
багато ін. 

Початок ХХІ ст. Акцент у розумінні сутності людського капіталу 
зміщується на дослідження особистісних якостей 
людини, таких як талант, мораль, задоволення 
працівника, що в подальшому формує передумови 
для розробки інновацій у господарському житті 

Інші наукові підходи 
7. Психологічна 

концепція В. О. 
Ганзена 

70-і рр. ХХ ст. Людський капітал, з психологічної точки зору, 
формують простір, час, інформація, енергія. 
Об’єднує навколо себе всі ці параметри так званий 
«субстрат» 

8.  Соціологічна 
концепція П. 
Бурдьє 

90-і рр. ХХ ст.. Теорія людського капіталу заснована на теорії 
соціального поля і теорії габітусу. Культура людини 
є стрижневим капіталоутворюючим компонентом 
людського капіталу. Культура людини виявляється в 
процесі досягнення людиною привілейованого 
професійного становища порівняно з іншими 
людьми з метою отримання економічних і 
соціальних вигод 

 
Головна мета даної статті полягає в пошуках взаємопов’язаних досліджень у сфері безпеки 

дітей та подальшого формування людського капіталу. І в цій площині відсутні будь-які 
напрацювання, за винятком деяких невеликих акцентів. 

Отже, людський капітал – це інтенсивний та складний виробничий фактор розвитку економіки 
та суспільства, що включає в себе трудові ресурси, знання, інструменти інтелектуальної та 
організаційної праці, середовище проживання та інтелектуальної діяльності. Всі ці чинники, у свою 
чергу, забезпечують ефективне та раціональне функціонування людського капіталу як виробничого 
фактора розвитку1.  

Крім того, широкого дослідження набули фактори формування та розвитку людського 
капіталу. Змістовне наповнення цих факторів залежить від розуміння науковцями сутності 
людського капіталу. Однак узагальнено всі фактори можна подати в такій класифікації: 

1) соціально-економічні; 
2) політико-адміністративні; 
3) демографічні; 
4) екологічні; 
5) науково-технічні; 
                                                      

1 Человеческий капитал. Определение ЦИРЭ. Центр исследований региональной экономики. 
<http://www.lerc.ru/?part=articles&art=3&page=24> (2015, березень, 5). 
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6) гуманітарно-освітні; 
7) інституційні1. 
На нашу думку, необхідно розглянути, яким чином кожен із вказаних факторів бере участь у 

створенні людського капіталу й одночасно в забезпеченні безпеки дитини та реалізації її прав.  
1. До соціально-економічний факторів уважають належними: рівень життя, рівень і структуру 

зайнятості населення, ВВП (валовий внутрішній продукт), рівень ВВП на душу населення, 
безробіття, економічну активність населення та ін. При ґрунтовному аналізі всіх цих складових стає 
зрозуміло, що за основу дослідження беруться параметри життя та праці дорослої людини як базової 
одиниці соціуму. З одного боку, це вірно, оскільки доросле населення країни є основним 
виробником національного багатства, здійснюючи господарську діяльність, визначає пріоритети та 
напрями розвитку держави, формує національну стратегію та визначає шляхи забезпечення 
національної безпеки. Однак варто розуміти, що дорослими не народжуються, тому людський 
капітал не виникає з нікуди. Він від народження (появи) до моменту вступу в дію проходить довгих 
18 років, за які досить часто втрачає потенційні можливості та здібності, деградує, не розвивається і, 
як наслідок, не приносить користі або доходу суспільству.  

Нормальні умови життєдіяльності дітей закладають фундамент до формування потужного 
пласта людського капіталу в майбутньому. Не лише працездатне населення потребує комфортних 
умов праці, діти теж мають зростати в умовах достатку та задоволення власних потреб і інтересів. 
Ці умови повинні створювати безпечне середовище життєдіяльності та розвитку дитини як 
майбутньої одиниці суспільного життя.  

Стаття 48 Конституції України: «Кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і 
своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло»2. Таке право повною мірою стосується і 
кожної дитини як особистості. Однак реальна ситуація в Україні характеризується не достатнім 
забезпеченням потреб дітей та й дорослого населення. Це пов’язано з низкою як економічних, так і 
соціальних, інституціональних чинників. 

Поряд із тим економічні проблеми в державі є наслідком неефективного державного 
управління економічною системою, недовиконанням державою покладених на неї функцій, 
нездатністю органів державної влади гарантувати населенню України нормальні умови 
життєдіяльності. Майже 25-річна боротьба за владу сприяла лише розподілу ресурсів держави між 
олігархічними угрупуваннями, що в сучасних умовах працюють на примноження власного капіталу. 
Цим цілям у цілому підпорядковано і функціонування України як держави. 

За даними Державної служби статистики України, середньомісячні сукупні доходи однієї сім’ї 
2013 р. становили 4336,9 грн. Середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства 2013 р. 
склали 3814 грн, з них 90,3 % становили споживчі витрати домогосподарств, половина з яких (50,1 
%) витрачалися на продукти харчування3. Такі показники свідчать про наявність певних проблем у 
системі задоволення першочергових потреб дитини. До складу проблемних питань потрібно також 
уважати належними рівень забезпечення житлом сімей з неповнолітніми дітьми, якість комунальних 
послуг, що надається державою, негативний стан інфраструктури, особливо в сільській місцевості, 
тощо.  

2. Політико-адміністративні фактори подані такими: політика органів державної влади щодо 
розвитку людського капіталу, залучення країни до міжнародних програм та реформ, забезпечення 
ефективного державного управління, розвиток програм соціального партнерства та соціальної 
політики тощо. Розглядаючи дану групу факторів, потрібно говорити про державні інвестиції в 
соціальну сферу, стимулювання народжуваності, розвиток соціального партнерства, контроль 
держави за роботодавцями на предмет формування людського капіталу тощо.  

Державна допомога при народженні дитини є одним із способів стимулювання 
народжуваності в країні. У різні роки суми, що виплачувалися сім’ям після народження дітей в 
Україні, були різними. Історичний максимум виплачувався до 30 червня 2014 р. і становив: за першу 
дитину – 30 960 грн, за другу дитину – 61 920 грн, за третю – 123 840 грн. З 1 липня 2014 р. за будь-

                                                      
1 Ларіна, Я., Брацлавська, О. (2012). Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації: монографія. Київ: ВЦ 
«Академія», 31. 
2 Конституція України, ст. 48 (1996) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80> (2015, березень, 09). 
3 Структура сукупних ресурсів домогосподарств. Офіційний сайт Державної служби статистики України. 
<http://www.ukrstat.gov.ua/>, (2015, березень, 09). 
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яку народжену дитину виплачують по 41 280 грн. Населення України по-різному поставилося до 
такого кроку Уряду. З одного боку, ті сім’ї, що мають середній і вищий рівень доходу, народжують 
дітей незалежно від сум виплат. Для родин з низьким рівнем доходу такі виплати є суттєвою 
підтримкою для виховування дітей, однак реалії України вказують на те, що саме для 
малозабезпечених сімей виплати при народженні дитини є чи не єдиним джерелом доходу. Тому ці 
виплати не стають джерелом формування людського капіталу, а спрямовуються на проїдання і 
задоволення потреб батьків. Діти в таких сім’ях залишаються позбавленими і фінансових ресурсів 
для життя та розвитку, і батьківського піклування. 

Знаючи про таку ситуацію, органи державної влади не змінюють ні підходи щодо нарахування 
та виплат матеріальної допомоги при народженні дитини, ані функції та завдання контролюючих 
органів, які б мали відстежувати неблагополучні родини та перевіряти, чи витрачаються кошти за 
призначенням. А тому мільйони державних коштів направляються не на задоволення потреб дітей, а 
відповідальних осіб за неефективне використання коштів державного бюджету не шукають.  

3. Третьою групою чинників є демографічні. До них уважають належними: чисельність 
населення, народжуваність, смертність, якісний склад населення країни, його рух тощо.  

Станом на 1 січня 2014 р., за даними Державної служби статистики України, населення 
України складало 45245,9 тис. чоловік, з них особи до 18 років – 8009,9 тис. чоловік, тобто 17,7 %. 
Ці дані свідчать, що в перспективі, за умов успішного розвитку, людський капітал України має не 
більше 18 % загального потенціалу країни, при цьому люди пенсійного віку (особи старші 60 років) 
складають 21,6 % від загальної кількості населення (9753,3 тис. чоловік)1. Доросле працездатне 
населення в сучасних умовах утримує більше пенсіонерів, ніж дітей, відбувається спрямування 
суспільних доходів на споживання, а не в інвестиції майбутнього.  

На приріст населення неабиякий вплив справляє сім’я та внутрішньосімейні відносини. 
Родина є тією першою соціальною одиницею, в якій відбувається зародження та подальший 
розвиток людського капіталу. Стосунки в сім’ї в подальшому визначають: якою буде людина, чи 
матиме освіту та знання, як підтримуватиме власне здоров’я, які моральні, етичні та культурні риси 
отримає тощо. Сім’я має створювати відчуття безпеки для життя дитини, надавати можливість 
саморозвиватися, досягати успіху.  

Проте нинішня ситуація в Україні не сприяє розвиткові особистості в глобальному сенсі. За 
даними Державної служби статистики, 2012 р. в Україні було зареєстровано 278 тис. шлюбів і понад 
168 тис. розлучень. Виходить, що розпадаються 6 із 10 шлюбів. 50-60 % усіх розлучень припадає на 
молоді сім'ї, з яких більша частина розлучається в перші три місяці – півтора року спільного життя. 
За кількістю розлучень Україна із середнім показником 4 розлучення на рік на одну тисячу 
населення посідає третє місце в Європі, після Росії та Білорусі2. Як зазначив глава Української 
греко-католицької церкви Святослав Шевчук, «близько 70 % дітей ростуть без сім’ї. Завтра ці діти 
будуть нездатними укласти повноцінну сім’ю…»3. Варто зазначити, що в неповних сім’ях суттєво 
погіршується рівень забезпечення безпеки дитини, діти часто важко переживають розлучення 
батьків, у них розвиваються дитячі комплекси, діти вважають себе неповноцінними, не такими, як 
інші, тощо. 

4. Екологічні чинники: екологія території, якість питної води, харчування, природно-
кліматичні умови, рекреаційні ресурси, санітарно-гігієнічні умови. Розглядаючи цю групу чинників, 
потрібно детально розглянути два моменти: вплив на екологію України аварії на Чорнобильській 
АЕС та якість харчування. Негативні наслідки катастрофи на ЧАЕС всі українці будуть відчувати 
ще дуже довго, а це і велика захворюваність населення тяжкими хворобами, зниження кількості 
населення країни, значне забруднення навколишнього середовища, втрата цінності землі та 
природних ресурсів тощо.  

Незважаючи на те що Україна намагається стати активним постачальником харчової продукції 
в Європейський Союз, якість продуктів харчування все-таки є досить низькою. Основними 

                                                      
1 Населення. Офіційний сайт Державної служби статистики України. <http://www.ukrstat.gov.ua/> (2015, 
березень, 09). 
2 Україна-2013: підсумки року. Країна на третьому місці в Європі за кількістю розлучень. Незалежне бюро 
новин. <http://nbnews.com.ua/ua/tema/109318/> (2015, березень, 05). 
3 Статистика розлучень в Україні шокувала Папський Синод - глава УГКЦ. Експрес онлайн. 
<http://expres.ua/news/2014/10/11/116403-statystyka-rozluchen-ukrayini-shokuvala-papskyy-synod-glava-ugkc> 
(2015, березень, 06). 
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причинами незадовільної якості реалізованої населенню харчової продукції є: 
• слабка матеріально-технічна база і недостатня оснащеність багатьох підприємств харчової 

промисловості й торгівлі; 
• вкрай низький рівень санітарної і виробничої культури; 
• використання неякісної сировини і компонентів; 
• різке ослаблення виробничого і галузевого контролю у зв'язку з ліквідацією органів 

господарського управління з лабораторною службою, яка є вхідною до їх складу, а також прагнення 
виробників скоротити витрати на контроль якості продукції тощо1.  

Це в першу чергу стосується і дитячого харчування та продуктів, що задовольняють потреби 
дітей. Продукція молочної промисловості часто виробляється з низькоякісної сировини з 
додаванням рослинних жирів (пальмової олії, зокрема). М’ясо- та птахопереробна промисловість 
використовує технології виробництва та вирощування, які носять синтетичний характер, 
пришвидшують процеси отримання кінцевої продукції, тим само знижуючи якість продукції. При 
виробництві солодощів та цукерок використовують синтетичні компоненти, замінники цукру, 
ароматизатори та консерванти. Внаслідок цього продукція стає смачною, але небезпечною для 
незрілого організму дитини. Тим самим погіршуються умови забезпечення безпеки дітей, 
здійснюється негативний вплив на здоров’я та розвиток дитини тощо. За таких умов розраховувати, 
що в перспективі держава отримає якісний людський капітал, немає жодних підстав. 

5. Науково-технічні чинники, такі як НТП, інформатизація, комп’ютеризація, оснащення шкіл, 
підприємств, матеріально-технічна база виробництва, охорона праці та ін. Як виявляється, не лише 
відсутність комп’ютерів у школах шкодить дітям, а й наявна матеріально-технічна база. Через 
шкільні умови в дітей і підлітків країн пострадянського простору виникають короткозорість, 
неврози, хвороби опорно-рухового апарату. Із 1 000 дітей понад 900 мають певну патологію. 
Невідповідність матеріально-технічної бази шкіл необхідним санітарним, рекреаційним, 
ергономічним умовам – одна з причин цієї тенденції2. 

6. Особливого значення для формування людського капіталу набувають гуманітарно-освітні 
чинники: традиції, моральні цінності суспільства, спосіб життя, філософія освіти, духовність нації.  

У сучасному світі масової культури дедалі більш актуальними стають питання 
самоідентифікації нації, пошуку її коріння, сильних сторін, збереження традицій та поширення їх у 
світовому просторі. Це стає можливим через розвиток національної ідеї, основою якої є моральні 
цінності нації, її традиції та звичаї. Базовим способом поширення традицій є освіта населення як 
елемент духовно-культурного виховання нації. Роль освіти є визначальною для суспільства, його 
сталого розвитку, подолання бідності, забезпечення загальнолюдських цінностей та національної 
безпеки. 

Статтями 28 та 29 Конвенції ООН про права дитини визначається зміст зобов’язань держави 
щодо забезпечення права дитини на освіту, зокрема: запровадження безплатної й обов’язкової 
початкової освіти; сприяння розвиткові різних форм середньої освіти – як загальної, так і 
професійної та забезпечення її доступності для всіх дітей; забезпечення доступності вищої освіти на 
підставі здібностей дитини, а також доступності інформації та матеріалів у галузі освіти й 
професійної підготовки для всіх дітей; сприяння регулярному відвідуванню шкіл і зменшенню 
кількості учнів, які залишають школу. Освіта, на яку має право кожна дитина, повинна забезпечити 
її необхідними для життя навичками, розширити можливості для користування всіма правами 
людини, сприяти розвитку культури, відповідальності, поваги до прав інших. Мета освіти полягає в 
розкритті потенціалу дитини шляхом розвитку її навичок, здібностей, людської гідності та 
впевненості в собі3. 

Протягом останніх років у системі освіти сталися значні зміни, що пов’язано зі змінами 
економічних умов та переходом до ринкової економіки. Спостерігається скорочення мережі 
дошкільних навчальних закладів. Так, 2011 р. у порівнянні з 2000 р. кількість дошкільних 
навчальних закладів скоротилась на 2 %, а чисельність дітей у них збільшилась на 38 %. Частка 
дітей у віці 1-6 років, які відвідують дошкільні навчальні заклади, збільшилась у той самий період з 

                                                      
1 Васюкова, Г.Т., Грошева, О. І. (2009). Екологія. Київ: Кондор  
2 Ларіна, Я., Брацлавська, О. (2012). Розвиток людського капіталу в умовах глобалізації: монографія. Київ: ВЦ 
«Академія», 44-45. 
3 Конвенція про права дитини (ухвалена 20 листопада 1989 року) ГА ООН. 
<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_021> (2015, березень, 05). 
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40 % до 57 %. У 2011/12 навчальному році в Україні працювало 19,9 тис. загальноосвітніх 
навчальних закладів, у яких навчалося 4 293 тис. учнів. У порівнянні з 2000/01 навчальним роком 
мережа зазначених закладів скоротилася на 2 336 (10,5 %), а чисельність учнів – на 2 471 тис. (36,5 
%). Зменшення кількості закладів обумовлено насамперед закриттям державних вечірніх (змінних) 
шкіл та шкіл у сільській місцевості, а чисельності учнів – змінами в демографічній ситуації країни.  

У 2011/12 навчальному році до вищих навчальних закладів усіх рівнів акредитації було 
прийнято 420 тис. осіб, що на 19 % менше, ніж у попередньому році. Стабільне зростання мережі 
закладів з підготовки наукових кадрів привело до відповідного збільшення їх контингентів. Так, 
порівняно з 2000 р. чисельність аспірантів збільшилась на 47 %, а докторантів – на 44 %1. Проте 
зростання кількості наукових кадрів у країні не сприяє покращенню макроекономічних та 
соціальних показників. Наведені статистичні дані характеризують кількісні параметри стану галузі 
освіти в Україні, хоч більшого значення в сучасних умовах набуває культурне виховання нації, 
розвиток патріотизму, національної ідеї і, як наслідок, розвиток людського капіталу.  

Після розпаду Радянського Союзу Україна поступово відмовилась від системи освіти СРСР та 
перейшла на Болонську систему забезпечення освітнього процесу. Таке нововведення не сприяє 
покращенню якості освіти в Україні. Кількість вищих навчальних закладів протягом останніх 10 
років збільшилась до критичної межі. Вузи в боротьбі за студента стають менш вимогливими, 
набирають абітурієнтів, які часто не мають необхідного рівня освіти, випускають фахівців, що не 
здатні працювати в економічній системі країни. При цьому доступ до інформаційних ресурсів не 
сприяє розвиткові дітей, а, навпаки, розвиває небажання самостійно виконувати освітні завдання, 
користуючись послугами мережі Інтернет. Діти часто не здатні самостійно визначати, яка 
інформація може бути їм корисною, а яка шкодити. Тому в нашому соціумі присутнім є спотворені 
уявлення про власність, гроші, інформацію, права, закони та норми суспільного життя. Тим самим 
порушується право дітей на достовірну інформацію.  

7. Інституційні чинники (норми, закони, інститути, стандарти) мають стати базою для 
формування людського капіталу, однак правова система України не просто потребує вдосконалення, 
її потрібно корінним чином змінювати відповідно до вимог часу і соціуму.  

Отже, навіть поверховий аналіз чинників, що впливають на формування людського капіталу в 
Україні, свідчить про значні проблеми, які не можна вирішити локально, їх потрібно вирішувати 
системно.  

Розглядаючи теорію людського капіталу, досить оригінальними видалися такі судження її 
основоположників. Зокрема, Т. Шульц зазначав, що після народження людина, як і природні 
ресурси, не є ефективною. Тільки після певної обробки діти (люди) набувають якостей капіталу і 
можуть бути залучені до процесу виробництва2. 

На думку американського економіста Г. Беккера, який займався дослідженням сімейних 
процесів з точки зору ринкової економіки, діти є благами тривалого користування, які приносять 
переважно моральне задоволення. Їх виховання потребує значних капіталовкладень та уваги 
близьких родичів. З цим пов’язано і зменшення народжуваності в розвинених країнах, де дорожчим 
стає такий ресурс, як людський час. Як наслідок, «дорогий час» підвищує затрати на дітей та 
відповідно зменшує на них попит3. А тому в цілому кількісно людський капітал стає меншим.  

Підводячи підсумки аналізу, необхідно зазначити таке: 
1) активне використання категорії людського капіталу сучасною наукою не свідчить про 

абсолютне розуміння її природи, чинники, що впливають на формування людського капіталу, 
досить широко досліджені, однак серед них відсутні такі, на нашу думку, базові поняття, як 
«безпека дитини» та «інтереси дитини»; 

2) навіть досить поверховий аналіз досліджуваних факторів, що впливають на розвиток 
людського капіталу в Україні, свідчить про серйозні порушення у сфері забезпечення безпеки 
дитини і відповідно у сфері формування людського капіталу в майбутньому; 

3) на часі докорінні зміни в підходах до формування та розвитку людського капіталу в Україні 
та світі, основою яких має стати концепція забезпечення безпеки дитини, реалізації її інтересів. 

                                                      
1 Діти, жінки та сім’я в Україні: Статистиний збірник (2012) (Державна служба статистики України). Київ, 
216-217. 
2 Довбенко, М. (2009). Криза економіки – не криза науки: монографія. Київ: ВЦ «Академія», 62. 
3 Беккер, Г.С. (2004). Экономический взгляд на жизнь. Нобелевская лекция 9 декабря 1992 г. Москва: Мысль, 
698.  
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AN ADMINISTRATIVE SERVICE AS A FUNCTION  
OF PUBLIC ADMINISTRATION 

The article is devoted to the problems of rethinking of the content, meaning and a place of 

administrative law in the system of law of Ukraine, including analysis of the causes and need to 

identify an administrative service as one of the functions of public administration. Based on the 

provisions of the legislation of Ukraine, which stipulates the concept and the content of an 

administrative service, and also scientific views of scientists in the sphere of administrative law, 

the authors proposed to consider this social and legal phenomenon as a duty of a state before 

individuals to create necessary conditions for realization of rights and legal interests of 

individuals or legal entities. In addition, during the scientific research the criteria for 

classification of administrative services established by regulatory legal acts were determined. 
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regulatory act, service functions. 

Конституція України, ввібрала в себе основи державного будівництва та взаємовідносин 
держави і громадян за європейськими стандартами. Як результат, українське адміністративне право, 
що базувалось на радянській науково-правовій школі, перестало відповідати викликам часу щодо 
потреб розвитку суспільних відносин у відповідності з параметрами, визначеними Основним 
законом держави. У зв’язку з цим, перед українською адміністративно-правовою доктриною 
постало ряд завдань, вирішення яких дасть можливість змінити систему координат та навіть 
психологію у взаємовідносинах громадян і держави. Одним із таких завдань є відповідь на питання: 
«Що представляє собою адміністративна послуга»? 

Із самого початку необхідно знати, що українська концепція «адміністративної послуги» бере 
початок з англосаксонської правової сім’ї. В країнах, які до неї належать, а це в першу чергу Англія, 
одним із напрямків в реформуванні публічного управління була орієнтація на надання публічних 
послуг.  

Головне завдання адміністративного права для англійців – це підтримання рівноваги між 
адміністративною владою, яка має бути ефективною щодо захисту громадян і суспільства від 
зловживань з боку влади. Всі види такої діяльності можна віднести до адміністративних послуг, але 
у Великобританії всі послуги, які надаються публічною адміністрацією і за надання яких вона 
відповідає називаються публічними послугами – «public services». До них належать також освітні, 
комунальні, побутові та ін. Як зазначає Ю.М. Ільницька, ця орієнтація була одним із напрямків 
реформи публічної адміністрації в зазначених країнах останньої четверті XX століття1. 

У словниках «послуга» визначається як дія, вчинок, що дає користь, допомогу іншому як 
діяльність, виконувана для задоволення чиїх-небудь потреб2. Є й інші пояснення, наприклад, 
послуги – підприємницька діяльність громадянина або юридичної особи, що спрямована на 

                                                      
1 Ільницька, Ю.М. (2011). Адміністративні послуги в системі функцій органів місцевого с самоврядування: 
дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.07. – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право. Харків: Харківський університет внутрішніх справ. 
2 Бусел, В.Т. (2003). Великий тлумачний словник сучасної української мови. Київ-Ірпінь: ВТФ «Перун», 884. 
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задоволення потреб інших осіб, за винятком діяльності, яка здійснюється на основі трудових 
правовідносин1. Термін «послуга» В.Б. Авер’янов пояснював, як «виконавчо-обов’язковий характер 
діяльності органів виконавчої влади»2. 

Адміністративну послугу, як управлінську функцію, було визнано Концепцією 
адміністративної реформи (1998 р.). Під нею розумілись «послуги з боку органів виконавчої влади, 
що є необхідною умовою реалізації прав і свобод громадян – зокрема, реєстрація, ліцензування, 
сертифікація тощо»3. 

Г.М. Писаренко в адміністративній послузі виділяє обов’язки держави перед приватними 
особами, спрямовані на юридичне оформлення умов, необхідних для належної реалізації ними своїх 
прав і охоронюваних законом інтересів4. О.В. Кузьменко поняття адміністративної послуги визначає 
як правовідносини, що виникають при реалізації суб’єктивних прав фізичної або юридичної особи 
за її заявою в процесі публічно-владної діяльності адміністративного органу для отримання певного 
результату5. 

У такий спосіб адміністративісти України засвідчили важливість переосмислення змісту, 
значення і місця адміністративного права в системі права держави, його ролі в регуляції суспільних 
відносин і, в кінечному рахунку, зміні параметрів взаємовідносин громадян і управлінських 
структур та посадових осіб, виходячи із того, що в демократичній, правовій державі не громадянин 
служить державі, а вона служить йому. 

Слід зазначити, що в Україні термін «послуги», використовується і іншими галузями права, 
зокрема цивільним, яке врегульовує правовідносин на договірних принципах. Цивілісти даний 
термін визначають як матеріальне благо, яке надається однією особою (виконавцем) і споживається 
іншою особою (замовником ) у процесі вчинення виконавцем певних дій або здійснення певної 
діяльності6. Значить, цей термін в цивільно-правовій інтерпретації передбачає дії, здійснення яких 
під час надання послуг є результатом споживання. Тобто, надання послуг носять споживчий 
характер. 

Але в правотворчому, правозастосовчому процесі та в науково-дослідницькій діяльності 
важливо правильно розуміти та застосовувати різні визначення, адже, як зазначає С.С. Алексєєв, 
збагачення понятійного апарату науки має відбуватися не за рахунок втрати точності термінів, 
понять, втрачається скоординованість наукових понять7. 

В основі теоретичного обґрунтування адміністративної послуги є концепція сервісної функції 
держави, служіння інтересам громадян. Її правова регламентація обумовила необхідність 
концептуального обґрунтування її місця в предметі адміністративного права виходячи із того, що 
адміністративне право не може розвиватися як моноцентрична галузь, тобто як галузь, що має один 
системоутворювальний нормативний центр8. 

У термінологічному апараті вітчизняного адміністративного права, і безпосередньо в 
Концепції адміністративної реформи, використовуються терміни «державні послуги» та 
«управлінські послуги», а на законодавчому рівні вживаним став термін «адміністративні послуги».  

У відповідності із Законом України «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 2012 р. (далі 
– Закон) адміністративна послуга – результат здійснення владних повноважень суб’єктом надання 
адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи 
припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону (п. 1 ст. 1). 

Суб’єкт звернення – фізична особа, юридична особа, яка звертається за отриманням 

                                                      
1 Тихомирова, Л.В., Тихомиров, М.Ю. (1998). Юридическая энциклопедия. Москва, 464. 
2 Андрійко, О.Ф., Шемшученко, Ю.С. (2011). Авер’янов В.Б. Вибрані наукові праці. Київ: Інститут держави і 
права ім. В.М. Корецького НАН України. 
3 Авер'янов, В.Б. (2004). Предмет адміністративного права: нова доктринальна оцінка. Право України: 
юридичний журнал, 10, 28. 
4 Писаренко, Г.М. (2006). Адміністративні послуги в Україні: організаційно-правові аспекти: автореферат 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук: 12.00.07. – адміністративне право і 
процес; фінансове право; інформаційне право. Одеса: Одеська національна юридична академія, 12. 
5 Колпаков, В.К. (2012). Курс адміністративного права України: підручник. Київ: Юрінком Інтер, 268. 
6 Борисова, В.І. та ін. (2011). Цивільне право підручник: у 2 т. Харків: Право, 399.  
7 Алексеев, С.С. (1981). Общая теория права. Москва, 35-36. 
8 Авер'янов, В.Б. (2002). Проблеми поглиблення демократичних засад адміністративної реформи в Україні. 
Державне будівництво та місцеве самоврядування: збірник наук. праць, 2, 8. 
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адміністративних послуг (п. 2 ст. 1). 
Суб’єкт надання адміністративної послуги виконавчої влади, інший державний орган, орган 

влади автономної Республіки Крим, орган місцевого самоврядування, їх посадові особи, 
уповноважені відповідно до закону надавати адміністративні послуги (п. 3 ст. 1). 

Зважаючи на положення вказаного нормативного акта основоположним ознаками 
адміністративної послуги можна назвати такі: 

а) вона надається суб’єктами, наділеними владними повноваженнями у формі реалізації даних 
повноважень; 

б) вона надається тільки у разі звернення фізичної чи юридичної особи; 
в) її надання створює умови для реалізації прав та законних інтересів осіб, які звернулися за 

послугою; 
г) результатом її надання є управлінський акт, який має індивідуальний характер, наприклад, 

свідоцтво, ліцензія, дозвіл; 
д) за порушення законодавства, що визначає обов’язок і порядок надання адміністративних 

послуг діючими нормативними актами встановлена дисциплінарна, цивільна, адміністративна та 
кримінальна відповідальність.  

Отже, надання адміністративних послуг логічно пов’язане з реалізацією органами виконавчої 
влади і органами місцевого самоврядування (їх посадовими особами) обов’язків, покладених на них 
діючим законодавством по правовому забезпеченню прав, свобод і законних інтересів фізичних і 
юридичних осіб. Це законодавчо визначена діяльність субєктів, наділених владними 
повноваженнями щодо забезпечення вимог фізичної чи юридичної особи, яка звернулася за 
допомогою. 

Таким чином, можна дійти висновку про те, що адміністративна послуга є функцією 
публічного управління як обов’язок держави перед приватними особами по створенню необхідних 
умов для того, щоб фізична чи юридична особа могла в повному обсязі реалізувати свої права чи 
законні інтереси. А якщо це так, то виникає питання про доцільність оплати (адміністративного 
збору) адміністративної послуги, якщо знову ж таки розглядати її як обов’язок суб’єктів, наділених 
владними повноваженнями, як це передбачено ст. 11 Закону або постановою Кабінету міністрів 
України від 27 січня 2010 року № 66 «Про затвердження методики визначення собівартості платних 
адміністративних послуг». І чи не заклав законодавець відповідну дихотомію у розуміння такого 
правового явища як адміністративна послуга, зводячи таким чином, характер правовідносин між 
суб’єктами до цивільно-правових. 

Пункт 3 ст. 3 Закону зазначає, що вимоги цього Закону поширюється на надання суб’єктом 
адміністративних послуг витягів та виписок з реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дублікатів, 
документів та інші передбачені законом дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, 
що перебуває в його власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний 
юридичний статус та/або факт. Це досить об’ємний перелік послуг, хоча в ньому не визначена 
повна, вичерпна їх кількість. При цьому слід враховувати ще і немалу кількість суб’єктів, які мають 
право їх надавати. Тому, для пошуку оптимальних зв’язків суб’єктів правовідносин у сфері 
адміністративних послуг, розуміння спільних, об’єднуючих їх якостей, удосконалення правої 
регламентації та практичної організації адміністративних послуг, з’ясування того, який результат 
передбачається у разі їх отримання, важливою є проблема класифікації видів адміністративних 
послуг. Як зазначає О.Є Лейст, класифікація є способом виявлення істотних якостей підрозділів 
системи, від яких залежать інші похідні від них ознаки кожного з елементів підрозділу1.  

Термін «класифікація» (лат. classis – розряд і facio – роблю) у словниках визначається як 
система супідрядних понять (класів, об’єктів) тієї чи іншої галузі знань або діяльності людини, що 
використовується як засіб для встановлення зв’язків між цими поняттями чи класами об’єктів2. 

Вчені-адміністративісти запропонували різні критерії класифікації адміністративних послуг 

                                                      
1 Лейст, О.Э. (1981). Санкция и ответственность по советскому праву. Москва, 81. 
2 Шемшученко, Ю.С (2007). Великий енциклопедичний юридичний словник. Київ: ТОВ «Видавництво «Юридична 
думка», 357. 
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кожний із яких має право на існування, оскільки відображає специфіку послуги1. На основі 
проведених ними досліджень можна запропонувати наступні, у відповідній мірі узагальнені, 
критерії класифікації: а) рівень повноважень суб’єктів, що надають адміністративні послуги; б) 
зміст публічної служби; в) галузі права. 

В залежності від рівня повноважень суб’єктів, що надають адміністративні послуги і виду 
правового регулювання вони поділяються на: державні послуги (кабінету міністрів України, 
центральних і місцевих органів виконавчої влади України, з централізованим правовим 
регулюванням) та недержавні послуги (органів місцевого самоврядування, інших суб’єктів, 
уповноважених їх надавати). 

Цей рівень кваліфікації дає можливість визначити вимоги до суб’єктів, які надають 
адміністративні послуги. Так, у відповідності із Законом суб’єкти надання адміністративних послуг 
зобов’язані забезпечити: 

1) облаштування у місцях прийому суб’єктів звернень інформаційних стендів із зразками 
відповідних документів та інформації в обсязі, достатньому для отримання адміністративної 
послуги без сторонньої допомоги; 

2) створення та функціонування веб-сайтів, на яких розміщується інформація про порядок 
надання відповідних адміністративних послуг, режим доступу до приміщення, в якому здійснюється 
прийом суб’єктів звернень, наявність сполучення громадського транспорту, під’їзних шляхів та 
місць паркування; 

3) здійснення посадовими особами прийому суб’єктів звернень згідно з графіком, 
затвердженим керівником відповідного суб’єкта надання адміністративних послуг. Кількість годин 
прийому суб’єктів звернень має становити не менше 40 годин на тиждень, у тому числі в суботу – 
не менше шести годин; 

4) надання суб’єкту звернення, який звернувся за допомогою засобів телекомунікації 
(телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), інформації про порядок надання 
адміністративних послуг; 

5) видання довідково-інформаційних матеріалів про адміністративні послуги та безоплатне 
поширення таких матеріалів у приміщеннях, в яких здійснюється прийом суб’єктів звернень; 

6) облаштування скриньки для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо 
якості надання адміністративних послуг, проведення щорічного аналізу таких зауважень і 
пропозицій, вжиття відповідних заходів.(п. 2 ст. 6). 

Суб’єкт надання адміністративних послуг може видавати організаційно-розпорядчі акти про 
встановлення власних вимог щодо якості надання адміністративних послуг (визначення кількості 
годин прийому, максимального часу очікування у черзі та інших параметрів оцінювання якості 
надання адміністративних послуг) (п. 1 ст. 7). 

Адміністративні послуги надаються суб’єктами надання адміністративних послуг 
безпосередньо, через центри надання адміністративних послуг та/або через Єдиний державний 
портал адміністративних послуг (п. 1 ст. 9). 

Суб’єкт надання адміністративної послуги не може вимагати від суб’єкта звернення 
документи або інформацію, що перебувають у володінні суб’єкта надання адміністративних послуг 
або у володінні державних органів, органів влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 
установ або організацій, що належать до сфери їх управління. Для отримання адміністративної 
послуги суб’єкт звернення у випадках, передбачених законом, подає документи (якщо відомості, що 
містяться в них, не внесені до відповідних інформаційних баз в обсязі, достатньому для надання 
адміністративної послуги) (п. 7 ст. 9). 

Суб’єкт надання адміністративної послуги отримує відповідні документи або інформацію без 
участі суб’єкта звернення, у тому числі шляхом прямого доступу до інформаційних систем або баз 
даних інших суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ або організацій, що 
належать до сфери їх управління (п. 8 ст. 9). 

                                                      
1 Див. Коліушко, І.Б. (2002). Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: монографія. 
Київ: Факт, 107; Дембицька, Л.С. (2010). Правові за сади з надання адміністративних послуг населенню 
України органами місцевого самоврядування: дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних 
наук: 12.00.07. – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право. Львів: Львівський 
державний університет внутрішніх справ; Колпаков, В.К. (2008). Адміністративна відповідальність 
(адміністративно-деліктне право ): навч. посіб. Київ: Юрінком Інтер. 
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Суб’єкт надання адміністративної послуги, підприємства, установи або організації, що 
належать до сфери його управління, які володіють документами або інформацією, необхідними для 
надання адміністративної послуги, зобов’язані: 

1) забезпечити безоплатне надання таких документів або інформації не пізніше трьох робочих 
днів з дня отримання запиту від суб’єкта надання адміністративної послуги, якщо інше не 
передбачено законом; 

2) вживати заходів щодо розбудови системи міжвідомчої електронної взаємодії, забезпечення 
безоплатного та відкритого доступу до своїх інформаційних систем та баз даних, якщо інше не 
передбачено законом; 

3) відповідно до закону забезпечити зберігання та захист інформації, отриманої в результаті 
надання адміністративної послуги (п. 9 ст. 9). 

Суб'єкт надання адміністративних послуг забезпечує можливість безоплатного одержання 
суб'єктами звернення у достатній кількості бланків заяв та інших документів, необхідних для 
звернення щодо надання адміністративної послуги, в тому числі одержання бланків з веб-сайтів 
суб'єктів надання адміністративних послуг, у центрах надання адміністративних послуг (п. 10 ст. 9). 

Суб’єкт надання адміністративних послуг забезпечує вільний доступ до своїх приміщень, в 
яких здійснюється прийом суб’єктів звернень, у тому числі належні умови для доступу осіб з 
обмеженими фізичними можливостями. Адміністративна послуга вважається наданою з моменту 
отримання її суб’єктом звернення особисто або направлення поштою (рекомендованим листом з 
повідомленням про вручення) листа з повідомленням про можливість отримання такої послуги на 
адресу суб’єкта звернення (п. 11 ст. 9). 

В залежності від оплати для споживача адміністративних послуг вони поділяються на платні 
та безоплатні  

У відповідності із Законом при наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених 
законом, справляється плата (адміністративний збір) (п. 1 ст. 11).  

Розмір плати за надання адміністративних послуг (адміністративного збору і порядок її 
справляння визначаються законом з урахуванням її соціального та економічного значення (п. 3 ст. 
11). 

Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) зараховується до 
державного або відповідного місцевого бюджету (п. 4 ст. 11). 

Плата за надання адміністративної послуги (адміністративний збір) вноситься суб’єктом 
звернення одноразово за весь комплекс дій та рішень суб’єкта надання адміністративних послуг, 
необхідних для отримання адміністративної послуги (включаючи вартість бланків, експертиз, 
здійснюваних суб’єктом надання адміністративної послуги, отримання витягів з реєстрів тощо). (п. 
5 ст. 11). 

Стягнення будь яких не передбачених законом платежів або вимагання сплати будь яких 
додаткових коштів забороняється ( п. 6 ст. 11). 

Суб’єкт надання адміністративних послуг не може надавати інші послуги, не передбачені 
законом про перелік адміністративних послуг та плату (адміністративний збір) за їх надання (п. 7 ст. 
11). 

Внесення відомостей до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для 
надання адміністративних послуг, здійснюється безкоштовно (п. 8 ст. 11).  

До платних належать, наприклад, ті, які надаються у сфері пожежної безпеки, визначені 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1102 «Деякі питання надання 
платних послуг підрозділами Міністерства надзвичайних ситуацій». Дана урядова постанова 
встановлює перелік платних послуг у сфері пожежної безпеки, які надаються регіональними 
центрами швидкого реагування, територіальними аварійно-рятувальними загонами, спеціальними 
загонами, аварійно- та пожежно-рятувальними підрозділами, вузлами зв’язку, загонами 
забезпечення, технічними службами, базами зберігання та їх підрозділами Міністерства 
Надзвичайних ситуацій (додаток 1), а також Перелік додаткових платних послуг, які надаються 
аварійно-рятувальними службами Міністерства надзвичайних ситуацій (додаток 2 ). 

В залежності від змісту публічної служби адміністративними послугами є реєстрація, 
надання дозволів (ліцензій) сертифікація, атестація, легалізація та ін. Важливим фактором у даній 
класифікації є те, що кожна адміністративна послуга має свою форму зовнішнього прояву, 
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процедуру оформлення управлінського документа, які відображені у відповідних нормативних 
актах, що встановлюють процедури надання цих послуг. 

Надання адміністративних послуг у сфері соціального забезпечення громадян здійснюється на 
безоплатній основі.( п. 2 ст. 11). Безоплатними вони можуть бути і тоді, коли, наприклад, плата є 
настільки не значною, що вона не забезпечить фінансових витрат на її стягнення.  

Слід зазначити, що поки що залишаються не врегульованими законодавством такі 
основоположні чинники як:  

а) критерії розмежування послуг на платні і безплатні і їх види; 
б) перелік субєктів, які мають надавати платні і які без платні послуги; 
В залежності від галузі права адміністративні послугами є: господарські, наприклад, 

реєстрація особи суб’єктом підприємницької діяльності; земельні, наприклад, прийняття органом 
місцевого самоврядування рішення про надання земельної ділянки у користування; соціальні, 
наприклад, призначення державним органом, чи органом місцевого самоврядування соціальної 
допомоги. 

Правовідносини в межах даних галузей права ґрунтуються на адміністративно-правових 
засадах і мають адміністративно-правовий характер. Кінцевим результатом правових процедур 
щодо надання адміністративних послуг суб’єктами, які зобов’язані їх надати є управлінський акт. 
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IMPLEMENTATION OF THE POLISH ELECTORAL SYSTEM 
ELEMENTS AS FACTOR TO INCREASE EFFICIENCY OF THE 
UKRAINIAN ELECTORAL SYSTEM 

Elections are one of the most important democratic institutes, that determines configuration of 

all political system. Accordingly, rules for organization and conduction of elections influence all 

processes of political system and development of a state in a great deal. The author considers 

that comparativist researches are most useful to develop strategies of modernisation of 

electoral system for rising of efficiency of its functioning. Choice of the electoral system of 

Poland as an object for research is conditioned by likeness of its political and administrative-

territorial system with Ukrainian, and also by general history of these two countries, that 

stipulates likeness of political culture of citizens.The electoral system of Poland is analysed in the 

article and a number of recommendations is proposed for increasing of efficiency of functioning 

of Ukrainian electoral system. 

Key words: electoral system of Ukraine, electoral system of Poland, elections, electoral 

legislation, recommendations on the change of electoral system. 

Україна знаходиться в процесі динамічної трансформації від пострадянської до європейської 
країни. Український уряд для якнайшвидшої трансформації політичної системи намагається 
використовувати досвід країн, які вже в тій чи іншій мірі пройшли цей шлях. Але трансформація 
політичної системи природно не може відбуватися без зміни і виборчої системи. 

В цьому контексті дослідження досвіду організації та проведення виборів країн, які пройшли 
шлях від пострадянської до європейської, є надзвичайно цікавим та актуальним. Зокрема, для 
України може бути цікавою польська виборча система, оскільки, з одного боку, Польща також є 
постсоціалістичною країною (що передбачає схожість політичної культури), а з іншої – є членом 
Європейського Союзу (а значить її виборче законодавство відповідає європейським та світовим 
стандартам). 

Особливо звертає на себе увагу кодифікованість польського виборчого законодавства – у 2011 
році був прийнятий Виборчий кодекс, який встановив уніфіковані правила проведення виборів усіх 
рівнів1. З тих пір виборче законодавство не зазнало кардинальних змін. Слід відмітити, що в Україні 
вже протягом декількох років спостерігаються спроби кодифікувати виборче законодавство, однак 
вони безуспішні. В той же час, майже кожного року українське виборче законодавство зазнає досить 
суттєвих змін, причому (що особливо небезпечно) дуже часто ці кардинальні зміни вносяться 

                                                      
1 Kodeks Wyborczy 2011 (SejmRzeczypospolitej Polskiej). Oficjal nastronainternetowa Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej.<http://www.sejm.gov.pl/prawo/kodeks/kodeks.htm> (2015, травень, 12). 
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раніше ніж рік до виборів.1 Саме тому, на думку автора, кодифікація українського виборчого 
законодавства могла б вирішити цю проблему та встановити більш-менш стабільні «правила гри». 

Примітно, що Виборчий Кодекс Польщі містить розділ із санкціями за порушення його норм, 
що, на думку автора, також позитивно, оскільки потенційно забезпечує ознайомлення з ними членів 
виборчих комісій та суб’єктів виборчого процесу, і, відповідно, дотримання норм законодавства. 

Цікаво також, що кількість та склад виборчих округів в Польщі є стабільними та наперед 
визначеними (як і кількість мандатів, що «розігруються» в окрузі). Звісно, це сприяє більшій 
підготовленості як політичних акторів до ведення передвиборної кампанії, так і виборців, які 
можуть почати раніше ознайомлюватись із діяльністю політичних акторів. В стратегічному ж вимірі 
подібний стан речей створює передумови для системної роботи політичних акторів із виборцями і в 
позавиборчий період. Подібні норми були б вкрай позитивними і для української виборчої системи, 
однак наразі провладні політичні сили не бажають втрачати контроль над конструюванням 
виборчих округів, а громадський тиск є вкрай слабким. 

Цікаво також, що Президент Польщі та депутати Європейського Парламенту обираються на 5 
років, а всі інші виборні особи обираються строком на 4 роки. Автор вважає, що в Україні також 
варто було б встановити строк каденції у 4 роки, оскільки за п’ять років соціально-політичні умови 
(і, як наслідок, політичні вподобання виборців) суттєво змінюються, що призводить до зменшення 
легітимності обраних осіб. Особливо ж це проявляється під час динамічного трансформаційного 
процесу. Та й взагалі, українські реалії наглядно продемонстрували – з 2010 року обрані особи не 
допрацювали п’ятирічний строк каденції, оскільки в силу різноманітних причин відбувались 
дострокові вибори. Єдиний виняток – місцеве самоврядування (хоча й на цьому рівні в багатьох 
населених пунктах відбулись дострокові вибори), що, на думку автора, швидше, обумовлено 
недосконалими нормами закону про місцеві вибори, яке не дозволяє скористатися правом 
дострокового припинення повноважень обраних осіб, аніж відсутністю такої необхідності в 
громадах. 

Заслуговують на увагу також частини 2 і 3 статті 4 Виборчого Кодексу Польщі, які 
встановлюють, що голосування може проводитись на протязі двох днів. В такому разі вибори 
проводяться з таким розрахунком аби перший з них припадав на робочий день, а другий – на 
неробочий.При цьому на спеціальних дільницях та суднах голосування може достроково 
припинятися, якщо всі включені до списків виборців особи вже проголосували (однак не пізніше 
18:00, а якщо голосування відбувається протягом 2-х днів, то не пізніше 18:00 другого дня). 
Можливо, Україні слід також запозичити цей досвід хоча б для місцевих виборів, оскільки члени 
виборчих комісій в день голосування фізично втомлюються, а попереду їх чекає тривала процедура 
підрахунку виборчих бюлетенів по декількох виборах, що потребує тривалої уважної роботи членів 
комісії. Звичайно ж, впровадження такої норми потребуватиме надійної системи зберігання всієї 
виборчої документації на виборчій дільниці. 

Не менш цікаво і те, що виборча система Польщі передбачає випадки, коли вибори до органів 
місцевого самоврядування можуть не проводитись, а також механізми забезпечення здійснення 
адміністративного управління у випадку необрання службових осіб. Зокрема, якщо на місцевих 
виборах не було зареєстровано жодного виборчого списку і після продовження строку реєстрації 
ситуація не змінилася, то вибори не проводяться. Якщо ж кількість зареєстрованих кандидатів 
дорівнює або менша за кількість мандатів, то кандидати автоматично отримують мандати, а інші 
мандати залишаються нерозподіленими.Аналогічна ситуація передбачена в Польщі ідля виборів 
війта. Якщо навіть після продовження строку реєстрації не зареєстровано жодного кандидата, то 
вибирати війта буде рада зі свого складу шляхом таємного голосування (кандидат має отримати не 
менш як 1/3 голосів депутатів від складу ради). Якщо ж рада гміни не обере війта протягом двох 
місяців, то Голова Ради Міністрів визначає за пропозицією відповідного міністра у справах 
публічної адміністрації особу, яка буде виконувати обов'язки війта до кінця каденції. А якщо на 
посаду війта зареєстрована лише одна кандидатура, то вона обіймає посаду війта, якщо за неї буде 
віддано більше половини дійсних голосів виборців (якщо ні, то рада обирає війта зі свого складу 
шляхом таємного голосування).В українському законодавстві не передбачено підстав для 
непроведення виборів, хоча їхнє впровадження виглядає логічним та доцільним, а також потенційно 

                                                      
1 Католик, Я.Б. (2011). Виборча система України в контексті трансформації політичної системи: проблеми та 
напрямки реформування. Вісник Одеського національного університету:Науки: соціологія і політичні науки, 
том 16, вип. 10, 807-814. 
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могло б вирішувати такі ситуації. Разом з тим, запровадження таких норм вимагає одночасного 
унеможливлення умисного створення підстав для виникнення цих наслідків. 

Окремо слід сказати і про структури, що відповідають за організацію та проведення виборів. В 
Польщі в залежності від виду виборів виборчий процес організовують та проводять Державна 
Виборча Комісія, окружні, районні, територіальні та дільничні виборчі комісії. Вони працюють на 
постійний основі, а їхні члени отримують за свою роботу гідну зарплатню. Це забезпечує належний 
рівень знань та підготовки членів виборчих комісій. Крім того, формування виборчих комісій в 
Польщі переважно є прерогативою судової влади – лише комісії нижчого рівня (дільничні та 
територіальні) формуються виборчими комітетами, які, в свою чергу, можуть створюватись партією, 
коаліцією партій або ж виборцями. Це забезпечує як незалежність роботи виборчих комісій від 
суб’єктів виборчого процесу, так і їхню компетентність у виборчих питаннях. На думку автора, 
якщо включення суддів до складу виборчих комісій є доволі дискусійним, то перетворення 
виборчих комісій на постійно діючі органи однозначно сприятиме підвищенню рівня їхньої роботи 
та підвищить їхню ефективність. 

Передбачає польська виборча система й інститут виборчих комісарів, які є уповноваженими 
Державної Виборчої Комісії на території воєводства чи частини воєводства. У кожному воєводстві 
може бути від двох до шести комісарів, які призначаються з числа суддів на 5-річний строк. 
Виборчий комісар скликає територіальні виборчі комісії і розглядає скарги на їхню діяльність та 
діяльність дільничних виборчих комісій на місцевих виборах (причому може скасувати рішення цих 
комісій і направляти їм його на повторний розгляд або ж самостійно вирішувати питання по суті). 

Допомагає Державній Виборчій Комісії та виборчим комісарам Державний Виборчий Офіс 
(KrajoweBiuroWyborcze), яке має свої територіальні підрозділи. Всім працівникам Державного 
Виборчого Офісу забороняється належати до політичних партій чи займатися політичною 
діяльністю. Фактично Державний Виборчий Офіс, є виконавчим органом Державної Виборчої 
Комісії. На думку автора, Україні не вистачає інституту виборчих комісарів та регіональних 
представництв ЦВК, які працювали б на постійній основі і контролювали б ситуацію «на місцях». 

Слід більш детально зупинитися на формуванні польських виборчих комісій. Державна 
Виборча Комісія (комісія вищого рівня в Польщі), окружні та районні виборчі комісії створюються з 
числа суддів, і до їхнього складу може входити також суддя на пенсії, який не досяг 70 
років.Причому,Державна Виборча Комісія складається з 3 суддів Конституційного Трибуналу, 3 
суддів Верховного Судута 3 суддів Вищого Адміністративного Суду, які призначаються 
відповідною постановою Президента. Функцію ж секретаря Державної Виборчої Комісії виконує 
Шеф Державного Виборчого Офісу, який бере участь в її засіданнях з дорадчим голосом. 

Цікаво, що Державна Виборча Комісія, виборчий комісар, окружна і районна виборча комісія 
можуть утворити на час виборів свої інспекції з метою реалізації завдань, передбачених у 
Виборчому Кодексі. 

Територіальні виборчі комісії утворюються в складі від 7 до 9 осіб виборчим комісаром. 
Кандидатури до цих комісій заявляються виборчими комітетами з числа мешканців відповідної 
території. При цьому до складу воєводської і повітової виборчої комісії, а також виборчої комісії в 
місті на правах повіту входить також суддя місцевого окружного суду. 

До складу ж дільничної виборчої комісії включається від 6 до 8 членів комісії, поданих від 
виборчих комітетів, та делегується один представник органу місцевого самоврядування. При цьому 
дільнична виборча комісія, що знаходиться в медичній чи пенітенціарній установі, утворюються в 
складі 4-6 осіб від виборчих комітетів та одного працівника цієї установи. Цікаво, що в Україні до 
складу дільничних виборчих комісій спеціальних дільниць не можуть входити працівники 
відповідних закладів. Та й взагалі включення до складу дільничних виборчих комісій працівників 
органів місцевого самоврядування,на думку автора, в Україні однозначно сприйматиметься як 
використання адміністративного ресурсу, а тому запроваджувати ці механізми в Україні наразі 
недоцільно. 

Цікавий момент стосовно роботи виборчих комісій – якщо член виборчої комісії пропустив 
засідання комісії, то його зарплатня пропорційно знижується. На думку автора, ця норма сприяє 
належному виконанню членами комісії своїх обов’язків, а тому її варто запровадити і в Україні. 

Необхідно зазначити, що в Польщі впроваджена пропорційна система голосування з 
відкритими списками. Таким чином, за голоси виборців змагаються не лише різні кандидати чи 
виборчі комітети, але й кандидати одного виборчого списку. Варто зазначити, що в Україні вже 
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досить давно обговорюють ідею впровадження пропорційної системи голосування з відкритими 
списками, і навіть намагаються впровадити на місцевих виборах, які мають відбутися восени 2015 
року.1На думку автора, впровадження цієї системи голосування більш ніж доцільно, і може 
вирішити багато традиційних проблем української політичної системи. 

Заслуговує на увагу і реалізація польськими виборцями своїх активних та пасивних виборчих 
прав. В Польщі, як і в Україні, для реалізації цих прав створений і функціонує державний реєстр 
виборців – він формує списки виборців для виборів та референдумів. При цьому в Польщі існує 2 
реєстри виборців: «А» (який включає в себе громадян Польщі) та «В» (включає в себе громадян 
Європейського Союзу, які постійно проживають на території Польщі і мають право голосу на 
виборах до Європейського Парламенту та до органів місцевого самоврядування). До того ж у 
Виборчому Кодексі Польщі прописаний механізм інформування інших країн-членів ЄС про 
виключення чи включення їхніх громадян до реєстру виборців, а також про осіб, які бажають 
реалізувати своє активне виборче право за кордоном. 

В Польщі, як і в Україні, не мають виборчих прав особи, визнані недієздатними правомочним 
рішенням суду. Однак в Польщі не можуть також голосувати особи, які позбавлені публічних прав 
правомочним рішенням суду, а також позбавлені виборчих прав правомочним рішенням 
Державного Трибуналу. На думку автора, українському парламенту також слід розглянути 
можливість позбавлення виборчих прав осіб, які вчинили умисний злочин проти виборчих прав 
громадян або засуджені за сепаратизм. 

Передбачений механізм голосування виборців, які постійно проживають за кордоном, однак 
які в день виборів будуть голосувати в Польщі – для цього окружна виборча комісії в паспорті 
громадянина Польщі ставить свій штамп. Якщо ж виборець в день виборів буде знаходитись за 
кордоном (в країнах ЄС чи країнах, до яких можливий в’їзд по польському паспорту), то вони 
зможуть проголосувати за польським паспортом або ж відправивши голос поштою. 

При цьому в Польщі створюються належні умови для голосування виборців, які з тих чи 
інших причин не можуть прийти на дільницю для голосування. Зокрема, польські виборці можуть 
голосувати за допомогою пошти, щоправда, за винятком виборів до органів місцевого 
самоврядування (втім, деякі категорії виборців з обмеженими можливостями можуть проголосувати 
навіть на цьому рівні).Для цього виборець звертається до війта чи консула (якщо знаходиться за 
кордоном), і йому не пізніш як за сім днів до дня виборів доставляється конверт з бюлетенем для 
голосування та інструкцію щодо його заповнення. Проголосувавши виборець запечатує свій 
бюлетень в пустий конверті вкладає його в конверт із зворотною адресою,який відправляє 
відповідній виборчій комісії або консулу (у випадку голосування за кордоном). Виборча комісія, 
отримавши цей конверт(він обов’язково має надійти протягом часу голосування) фіксує відомості 
про виборця, виймає конверт із бюлетенем та вкидає його в скриньку для голосування. Щоправда, 
цим правом не можуть скористатися виборці, які голосують на спеціальних чи закордонних 
дільницях, на судах, а також на дільницях, утворених в особливих випадках в інших установах. 

Окрім цього, особи, яким виповнилось 75 і більше років, а також деякі категорії виборців з 
обмеженими можливостями можуть доручити проголосувати від свого імені уповноваженій особі. 
Відповідне доручення оформлюється безпосередньо при війтові чи уповноваженому ним 
працівнику органу місцевого самоврядування, при цьому вказується данні того, хто уповноважує на 
голосування,та того,хто уповноважується (обидва повинні мати право голосу на відповідних 
виборах). При цьому уповноважена особа може проголосувати лише за одного виборця (можна за 
двох, якщо один з них належить до близьких родичів уповноваженого чиопікуваних ним осіб). 
Однак не можуть скористатися цим правом особи, які є членами ДВК, кандидатамичи 
спостерігачами. 

Варто зазначити, що скористатися обома цими способами голосування не можна. Однак, на 
думку автора, польські виборці мають дещо зручніші умови для голосування, аніж українські. 
Відповідно, подібні механізми забезпечення участі громадян у виборах можуть бути ефективними і 
в Україні, та можуть виступати альтернативою практики забезпечення голосування «на дому», яка 
має ряд суттєвих недоліків. Щоправда, на думку автора, впровадження цих механізмів вбачається, 

                                                      
1 Местные выборы должны состояться по системе открытых списков – Гройсман. Сайт Украинского 
национального информационного агентства «Укринформ». 
<http://www.ukrinform.ua/rus/news/mestnie_vibori_dolgni_sostoyatsya_po_sisteme_otkritih_spiskov___groysman_1
732259> (2015, травень, 12). 
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скоріше, справою майбутніх років, оскільки в нинішніх українських реаліях вони потенційно 
можуть використовуватись для різноманітних фальсифікацій, а тому цьому питанню має бути 
приділена серйозна увага фахівців. 

Що ж до пасивного права виборців, то громадяни Польщі можуть балотуватися до Сейму з 21 
року, в Сенат – з 30 років, а на посаду Президента – з 35 років. Окремим випадком є балотування в 
Європейський Парламент – балотуватися можуть як громадяни Польщі, так і громадяни інших країн 
Європейського Союзу, які мають 21 рік і постійно проживають в Польщі (принаймні, останні 5 років 
прожили на території Польщі або іншої країни ЄС). Балотуватися ж на посаду війта може 25-річний 
громадянин Польщі, причому він не зобов’язаний проживати на відповідній території. Автор 
вважає,що в Україні також варто збільшити віковий ценз кандидатів на посаду голів територіальних 
громад до 21 чи 25 років, зважаючи на складність роботи на такій посаді та суттєвість її наслідків 
для громади. 

Водночас, в Польщі заборонено балотуватись засудженим до позбавлення волі за умисний 
злочин в сфері цивільного права або фінансовий злочин, а також позбавленим виборчих прав 
правомочним рішення суду. Крім цього, не можуть бути обрані громадяни країн Європейського 
Союзу, які були позбавлені права виборності в своїй державі. Автор вважає, що подібні 
загороджувальні механізми слід було б встановити і в Україні – це потенційно призводило б до 
підвищення рівня роботи обраних осіб. 

Примітно, що Виборчий Кодекс Польщі не дозволяє самовисування кандидатів – вони 
висуваються виборчими комітетами, які створюються політичними партіями і їхніми блоками, 
громадськими організаціями та самими виборцями. При цьому умови балотування є вкрай 
необтяжливими – наприклад, для створення виборчого комітету необхідно всього 15 виборців, а 
тому громадяни без проблем можуть реалізувати своє пасивне виборче право. В залежності від рівня 
виборів передбачені й інші своєрідні цензи для балотування – наприклад, на етапі реєстрації 
виборчого комітету може вимагатися надання певної кількості голосів підтримки виборців. Так, 
наприклад, для реєстрації кандидатом на посаду Президента має бути надано не менш як 100 тисяч 
підписів виборців. В той же час грошових застав не практикується. На думку автора, Україні також 
слід відмовитись від внесення грошових застав та повернутися до практики збору підписів виборців, 
оскільки це стимулюватиме політичні партії до системної роботи з виборцями та підвищить рівень 
задоволеності інтересів виборців. 

Окремо встановлені вимоги до виборчих комітетів, які висувають кандидатів на місцевих 
виборах лише в одному воєводстві – їм необхідно 5 виборців для утворення виборчого комітету та 
20 підписів підтримки виборців. А для висування лише до ради гміни без прав повіту збирання 
підписів не вимагається. Щоправда, встановлено, що виборець може надати підтримку довільному 
числу кандидатів чи списків кандидатів, а визнання недійсності підтримки не породжує юридичних 
наслідків. Водночас, ця норма створює реальну загрозу фальсифікації відповідних документів, а 
тому для мінімізації чи нівелювання такої можливості вимагає високої політичної культури як 
учасників виборчих перегонів, так і суспільства. 

Встановлені і механізми щодо представлення в парламенті національних меншин. Так, на 
виборах до Сейму національні меншини можуть не пізніш як за 5 днів до дня виборів подавати 
відповідну заявку Державній Виборчій Комісії аби отримувати мандати з меншим прохідним 
бар’єром, аніж інші виборчі комітети (для цього їм необхідно отримати 3% дійсних голосів або ж 
5 % для виборчих блоків). Втім, на думку автора, доцільність запровадження подібних квот в 
умовах українських реалій є надзвичайно дискусійною, а тому вимагає ґрунтовного дослідження. 

Заслуговує на увагу і той факт, що вибори війта, бургомістра та президента міста відбувається 
у 2 тури. Тобто для обіймання цих посад кандидати мають отримати більше половини голосів 
виборців у першому турі. Якщо ж кандидат не отримав більше половини дійсних голосів виборців, 
то проводиться повторне голосування (другий тур), в якому беруть участь 2 кандидата, що отримали 
найбільшу кількість голосів виборців. Якщо ж право на участь у повторному голосуванні 
отримують більше ніж двоє кандидатів, то до другого туру виходить кандидат, який «переміг» на 
більшій кількості дільниць, а якщо число цих дільниць рівне, то територіальна виборча комісія 
проводить жеребкування, яке і визначає хто прийме участь у повторному голосуванні. У другому 
турі для перемоги необхідно отримати більше голосів, аніж суперник. Автор вважає, що подібну 
систему слід запровадити і в Україні на «мерських» виборах до великих міст (наприклад, обласних 
центрів), оскільки це стимулюватиме кандидатів ретельніше ставитися до розробки плану розвитку 
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громади та сприятиме більш свідомому вибору очільника міста жителями громади. 
Виборчий Кодекс та Конституція Польщі передбачають можливість дострокового припинення 

повноважень обраних осіб, що є однією з гарантій якісного виконання ними своїх обов’язків. 
Зокрема, на рівні місцевого самоврядування будуть позбавлені мандатів особи, які не подадуть у 
визначений строк декларації про свій майновий стан (до того ж, і війт, і весь орган територіального 
самоврядування, обраний на прямих виборах, можуть бути позбавлені повноважень рішенням 
місцевого референдуму). На жаль, в Україні наразі немає закону про місцевий референдум1, а тому 
навіть недосконалі механізми дострокового припинення повноважень обраних осіб, які передбачені 
законодавством, неможливо реалізувати. Це, в свою чергу, порушує виборчі права громадян та 
підвищує градус конфліктності, а тому, на думку автора, необхідно якомога скоріше прийняти 
відповідний закон. 

Ще одним цікавим механізмом контролю польських парламентарів є перевірка Міністерством 
юстиції усіх обраних осіб на предмет наявності судових рішень з позбавлення виборчих прав чи 
вчинення ними кримінальних злочинів. Якщо ж такі випадки мають місце, то Маршал Сейму чи 
Сенату має негайно звернутися до Верховного Суду щодо позбавлення такого депутата чи сенатора 
повноважень. 

Таким чином, польська виборча система має ряд цікавих особливостей, впровадження яких у 
виборчу систему України потенційно могло б підвищити її ефективність. Зокрема, мова йде про 
кодифікацію українського виборчого законодавства, що дозволило б встановити єдині стабільнімежі 
виборчих округів та запровадити уніфіковані правила та процедури на виборах усіх рівнів. 

Варто запровадити в Україні і пропорційну систему голосування з відкритими списками, що 
діє в Польщі. Це дозволить вирішити багато традиційних проблем української політичної системи, 
зокрема, суттєво зменшити рівень чи повністю викорінити використання адміністративного ресурсу 
та підкуп виборців. 

Заслуговує на увагу можливість проведення голосування в Польщі у два дні. Автор вважає, 
що питання впровадження подібної практики в Україні (хоча б для місцевих виборів, адже в 
сільській місцевості членам дільничних виборчих комісій доводиться рахувати сім видів бюлетенів) 
потребує серйозного обговорення фахівців, оскільки потенційно може зменшувати навантаження на 
членів виборчих комісій. 

Потребує реформування і система виборчих комісій – вони мають стати постійно діючими 
органами, члени яких будуть отримувати гідну зарплатню та постійно підвищувати свій 
професійний рівень. Паралельно з цим у разі неналежного виконання ними своїх обов’язків 
(наприклад, пропуск засідань комісії) їхня зарплатня має пропорційно знижуватись. Необхідно 
також забезпечити в українській виборчій системі належний рівень роботи виборчих комісій «на 
місцях» шляхом впровадження аналогів польських виборчих комісарів чи регіональних 
представництв ЦВК, які вирішували б проблеми з організацією та проведенням виборів, а також 
надавали б консультативно-методичну допомогу виборчим комісіям. Це підвищить ефективність 
роботи виборчих комісій та їхню професійність. 

Окремої уваги заслуговує проведення виборів. На думку автора, в українську виборчу систему 
доцільно імплементувати процедури, за яких вибори до органів місцевого самоврядування могли б 
не проводитись, а також механізми здійснення адміністративного управління у випадку необрання 
службових осіб. Так, у виборче законодавство України потрібно внести норму, що у випадку, коли 
на місцевих виборах не було зареєстровано жодних претендентів, то вибори не проводяться. А якщо 
по завершенню реєстрації кандидатів не більше, ніж «розігруваних» мандатів, то вони отримають їх 
автоматично, а інші мандати залишаться вакантними. Аналогічно необхідно прописати норми щодо 
випадку, коли після завершення строків реєстрації немає бажаючих очолити територіальну громаду. 
В такому випадку варто наділити відповідну місцеву раду повноваженнями вибрати особу зі свого 
складу шляхом таємного голосування, яка буде здійснювати адміністративне управління, а якщо і 
місцева рада не зможе обрати голову громади протягом встановленого строку, то її має призначати 
голова ОДА за погодженням із Кабінетом Міністрів. Ці норми дозволять вдосконалити українське 
виборче законодавство та передбачити регулювання для складних ситуацій. Втім, одночасно мають 
бути запроваджені механізми унеможливлення умисного створення підстав для виникнення таких 

                                                      
1 Закон про всеукраїнський референдум 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5475-17> (2015, травень, 12). 
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проблемних ситуацій. 
Корисним запозиченням для України з польської виборчої системи, на думку автора, було б 

впровадження двохтурових «мерських» виборів до великих міст. Це стимулювало б кандидатів на 
посаду міського голови ретельніше ставитися до розробки плану розвитку громади та сприяло більш 
свідомому вибору жителями територіальної громади свого очільника. 

Також Україні слід відмовитись від практики внесення грошових застав для реєстрації та 
повернутися до практики збору підписів виборців, оскільки це стимулюватиме політичні партії до 
системної роботи з виборцями і в результаті підвищить рівень задоволеності інтересів останніх. 

Були б корисними і зміни в частині реалізації активних виборчих прав українськими 
громадянами. Так, польська практика кореспонденційного голосування та голосування через 
уповноваження могла б замінити українське голосування «на дому», яке має ряд суттєвих недоліків. 
Однак цьому питанню має бути приділена серйозна увага експертів, оскільки в українських реаліях 
ці норми можуть використовуватись для фальсифікацій, а тому необхідно продумати яким чином ця 
загроза буде нівельована. 

Також, на думку автора, зважаючи на досить високий рівень сепаратистських настроїв в 
Україні та фактичне перебування нашої держави в стані війни, українському парламенту слід 
розглянути можливість позбавлення виборчих прав осіб, які вчинили умисний злочин проти 
виборчих прав громадян або засуджені за сепаратизм чи участь у військових діях проти урядових 
військ. 

Що ж до реалізації пасивних виборчих прав українськими громадянами, то, на думку автора, в 
Україні варто було б встановити строк каденції у 4 роки для всіх обраних осіб, окрім Президента 
(для нього залишити п’ятирічний строк каденції). Справа в тому, що п’ятирічний строк каденції в 
умовах динамічної трансформації політичної системи зрештою перестає відповідати настроям та 
соціально-політичним умовам, що негативно позначається на рівні легітимності обраних осіб. 

Також в Україні варто збільшити віковий ценз кандидатів на посаду голів територіальних 
громад. Зважаючи на складність такої роботи татяжкі соціальні наслідки для громади в разі помилок 
управління, варто збільшити віковий ценз для кандидатів на цю посаду до 21 чи 25 років. 

Разом з тим, запропоновані рекомендації потребують забезпечення більшого впливу громадян 
на обраних ними представників та місцеву політику.І в цьому плані першочерговим завданням для 
Верховної Ради України автору видається прийняття закону про місцевий референдум, що 
дозволило б запустити ті механізми, які передбачені діючим законодавством. А в ідеалі необхідно 
значно підвищити залежність обраних на виборах осіб від виборців, зокрема, через забезпечення 
можливості відсторонення тих з них, хто неналежно виконує передбачені законом обов’язки. 

Автор впевнений, що використання вказаного вище польського досвіду дозволить суттєво 
підвищити ефективність української виборчої системи та модернізувати її. 
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THE INTERCONNECTION BETWEEN ETHNOPOLITICAL 
STABILITY AND CHARACTERISTICS OF A POLITICAL 
SYSTEM 

The degree of ethnopolitical stability dependence on the characteristics of a political system is 

studied. The main attention is focused on analysis of the main theories of political systems 

represented in political science. The relationship between the type of ethnopolitical stability and 

characteristics of a political system (closeness/openness, interaction with environment, the 

presence of positive and negative feedback) has been set. The author argues that negative 

feedback plays more important role in stabilization of ethnopolitical system than positive one. 

The terrorist attack in French satirical newsmagazine «Charlie Hebdo» famous for satirical 

caricatures on Islam figures is analyzed to demonstrate such a stabilization role. This terrorist act 

was a response to the growth of migrant from Islamic countries in French society and their 

ethnic and political demands. Analyzing the causes, course and consequences of the terrorist 

act, author demonstrates the algorithm of stabilization of ethnopolitical system. 

Key words: ethnopolitical stability, political system, system analysis. 

Вивчення етнополітичної стабільності як різновиду політичної стабільності дозволяє висунути 
гіпотезу щодо обумовленості особливостей етнополітичної стабільності особливостями системи. 
Теорія політичних систем вказує на чітку взаємозалежність стабільності та характеристик 
політичної системи, що планується проаналізувати в цій статті.  

Системний аналіз широко застосовували перші дослідники політичних систем – Г. Алмонд та 
Д. Істон. Американський політолог Д. Істон уперше використав поняття “політична система” в 
науковому дискурсі політики 1953 р., провівши аналогію політичних систем з біологічними. 
Аналізуючи політику, дослідник використав біологічні системи, що взаємодіють один з одним і із 
зовнішнім середовищем, щоб продукувати змінний, але стабільний стан системи1. Таким чином, уже 
на початку наукового осмислення як явища стабільність була визнана головною ознакою політичної 
системи. Д. Істон стверджував, що політичні системи за аналогією з іншими системами 
функціонують у зовнішньому середовищі, яке, у свою чергу, складається з безлічі інших систем - 
екологічної, економічної, соціальної, культурної та ін. Система зазнає впливу зовнішнього 
середовища та сама активно впливає на нього з метою самозбереження та розвитку. Д. Істон 
доводив, що вивчення політичного життя, процесу прийняття рішень, функціонування політичних 
інститутів можливо в межах певної структури, в яких ці політичні практики відбуваються, - у межах 
політичної системи.  

Д. Істон наголошував на необхідності відмежування політичної системи від інших систем та 
середовища її функціонування і вказував на важливість установлення її кордонів за аналогією з 
фізичними системами. Ризикнемо припустити, що цей підхід обумовлений хибною аналогією 
політичної системи з біологічними системами на початку застосування системного методу в 
політології, а також зручністю проведення аналізу такої системи, адже безперервна взаємодія, 
наприклад, соціальної та політичної систем ускладнюватиме процес наукового дослідження. Крім 

                                                      
1 Easton, D. (2014). An approach to the analysis of political systems. Political System and Change. Princeton 
University Press, 25. 
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того, політологам для наукового позиціонування об’єкта дослідження було конче необхідно 
розмежувати процеси всередині політичної системи, її взаємодію із середовищем та взаємовплив 
системи на середовище. Вивчаючи політичну стабільність, немає потреби встановлювати жорсткі 
рамки політичної системи, а тим паче етнополітичної, оскільки це безпосередньо не впливає на 
об’єкт дослідження, його характеристики та особливості.  

Призначенням політичної системи є зняття напруги в суспільстві, запобігання конфліктам між 
членами, групами суспільства, напрацювання механізмів самозбереження та стабілізації соціальної 
системи в цілому. Д. Істон стверджує, що вимоги суспільства впливають на політичну систему, вони 
є джерелом змін у ній - у такий спосіб зовнішнє середовище флуктує, генеруючи нові вимоги входу 
для системи1. Водночас політична система не може функціонувати без підтримки як зовнішнього 
середовища (суспільства), так і внутрішньої підтримки, що здійснюється безпосередньо її 
елементами. Механізм функціонування політичної системи ґрунтується на зворотному зв’язку, за 
допомогою якого сигнали виходу системи впливають на вимоги й підтримку.  

Зворотний зв'язок є основним механізмом усунення напруження та нестабільності в 
суспільстві, але ефективно працює він лише в разі здатності влади реагувати на імпульси, що 
надходять до системи. Зворотний зв’язок орієнтований на підтримку рівноваги політичної системи. 
Взаємодія окремих елементів політичної системи і їх пристосування до зовнішнього середовища за 
допомогою зворотного зв’язку складають основу системної теорії. Тільки реагуючи на імпульси, що 
йдуть із зовнішнього оточення, система зберігає здатність до стабільного функціонування і 
розвитку. В. Кириченко переконаний, що саме запропонована модель Д. Істона дозволяє оцінити 
стан політичної системи, аналізувати умови її стабільності або нестабільності, а також прогнозувати 
наслідки прийнятих політичних рішень2.  

У будь-якої відкритої системи на вході й виході спостерігаються потоки різної природи 
(фізичні, біологічні, фінансові, інформаційні та ін.), тому, як стверджує С. Дубовський, відкрита 
система може розглядатися як оператор переробки сигналу входу в сигнал виходу3. Зворотний 
зв’язок притаманний усім відкритим системам, його наявність критично важлива для підтримання у 
стабільному стані етнополітичної системи. Якщо сигнал виходу трансформується якимось чином у 
сигнал входу, то йдеться про існування зворотного зв'язку, який може мати як позитивну, так і 
негативну природу. С. Дубовський переконаний, що для стабільного існування соціальних систем 
також конче необхідна наявність негативних зворотних зв'язків поряд із позитивними. Рішення, що 
не мають підтримки на нижчому та середньому рівнях політичної системи, можуть призвести до 
криз, конфліктів, соціальної апатії, тобто дестабілізації. Тому адаптація, самозбереження і 
переорієнтація політичної системи можливі тільки при ефективному зворотному зв’язку, незалежно 
від типу політичного режиму, за винятком диктатури. 

Припускаємо, що негативний зворотний зв’язок відіграє чи не важливішу роль у стабілізації 
етнополітичної системи, ніж позитивний. Яскравим прикладом стабілізаційної дії негативного 
зворотного зв’язку в межах етнополітичної системи може бути теракт у редакції французького 
сатиричного щотижневика «Charlie Hebdo» 2015 р. в Парижі. Журнал, відомий публікацією 
карикатур на пророка Магомета та лідерів «Ісламської держави», став об’єктом помсти радикальних 
ісламістів-мігрантів. 7 січня невідомі в масках з криками «Аллах Акбар» увірвались до редакції, де 
почали розстрілювати працівників з автоматів Калашникова. У результаті стрілянини загинуло 12 
осіб, у тому числі відомі публіцисти та карикатуристи. Нападниками виявилися уродженці Алжиру, 
мігранти, які мали дозвіл на проживання у Франції.  

Цей терористичний акт став наслідком посилення позицій мігрантів-вихідців з ісламських 
держав у французькому суспільстві. Збільшення кількості мігрантів є прикладом позитивного 
зворотного зв’язку в етнополітичній системі. Мігранти приїздять в розвинену країну (у даному разі 
у Францію) на нове місце проживання і знаходять там більш сприятливі умови, ніж на колишньому 
місці. Про це вони повідомляють своїх родичів, знайомих у країнах ісламського світу, внаслідок 
чого міграція лавиноподібно збільшується. Це позитивний зворотний зв’язок, але без установлення 
негативного зворотного зв'язку стійкий еволюційний розвиток етнополітичної системи 

                                                      
1 Easton, D. (1957). An approach to the analysis of political systems. Cambridge University Press. World Politics, 9, 
390. 
2 Кириченко, В. (2013). Політичні системи світу: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 27.  
3 Дубовский, С. Лекции по общей теории систем. Лекции и учебные пособия по системному анализу. <dp-
beg.narod.ru/syst.doc> (2015, квітень, 26). 
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унеможливлюється. Саме така ситуація тепер спостерігається в Західній Європі, зокрема у Франції. 
Частка мусульман у демографічній структурі французького суспільства зростає, але їхні соціальні, 
етнокультурні та етнополітичні позиції гірші, ніж на батьківщині, з якої вони мігрували. 
Матеріальне становище мігрантів у новій країні проживання суттєво покращилося, але 
етнокультурне й етнополітичне суттєво погіршилося.  

Журнал «Charlie Hebdo», критикуючи, висміюючи окремі складові ісламської релігійної 
самобутності у відповідь на збільшення кількості мусульман у французькому суспільстві, 
відстоював такі західні цінності, як свобода слова, самовираження, плюралізм думок та позицій. 
Вони несумісні з релігійним світоглядом мігрантів з ісламських держав, тому представники 
джихадських організацій зважилися на теракт, у такий спосіб демонструючи свою незгоду із 
західними цінностями. Бойовики «Ісламської держави» Іраку і Леванту схвалили теракт, 
висловлюючи задоволення тим, як «леви ісламу помстилися за пророка». Тоді як Генеральний 
секретар ООН Пан Гі Мун назвав стрілянину в «Charlie Hebdo» «прямим нападом на наріжний 
камінь демократії — на засоби масової інформації та свободу висловлювання думок»1. Дослідники 
констатували конфлікт Західної та Східної цивілізацій.  

Ввечері після теракту 7 січня чимало людей почали стихійно збиратися в різних містах 
Франції для того, щоб висловити підтримку сім'ям загиблих журналістів. Багатотисячні мітинги на 
знак протесту проти нападу терористів на редакцію сатиричного журналу «Charlie Hebdo» відбулися 
у 21 місті Франції під гаслом «Je suis Charlie» («Я — Шарлі» або «Шарлі — це я»). У Парижі на 
Площу Республіки вийшло близько 15 тис. осіб, у Ліоні акція зібрала від 10 до 15 тис., у Тулузі – 10 
тис., а у Нанті 5 тис. Зворотний негативний зв’язок цієї події для Франції знайшов відображення в 
заходах стабілізації етнополітичної системи: усвідомленні необхідності перегляду етнонаціональної, 
зокрема міграційної, політики держави, яка вважається занадто лояльною до мігрантів. Окрім того, 
терористичний акт у редакції «Charlie Hebdo» викликав зростання популярності ксенофобських та 
праворадикальних політичних сил на зразок Народного фронту, у своїх політичних програмах 
негативно налаштованих щодо мігрантів-мусульман із країн Сходу.  

Таким чином, кривава помста мігрантів-мусульман за критику їхнього релігійного пророка та 
політичних лідерів не посилила їхніх позицій, а, навпаки, запустила в етнополітичній системі 
Франції механізми, спрямовані на регулювання, скорочення частки мусульман та погіршення їх 
етнокультурного та політичного становища у французькому суспільстві. Експерти переконані, що за 
тієї кількості мігрантів-мусульман, які продовжують прибувати до ЄС, за тієї радикалізації, яка 
відбувається з ісламським населенням світу, країни Європи опинилася перед складним вибором. 
Перший варіант - продовження політики мультикультуралізму, намагаючись нівелювати 
стародавніми європейськими цінностями несумісні з ними ісламські цінності. Другий варіант - 
Європа стоїть на порозі ксенофобізації, ізоляції та закриття кордонів.  

І. Бреммер виокремлює кілька фактів, що підтверджують ці припущення та пояснюють напад 
на «Charlie Hebdo». По-перше, це рекордний рівень міграції: за оцінками прикордонної служби ЄС 
Фронтекс, торік до Європи намагалися нелегально проникнути 270 тис. чоловік. По-друге, це 
економічна криза та етнополітичні стереотипи2. Безробіття серед молоді у Франції перевищує 24 %. 
При цьому середньостатистичний француз уважає, що більше третини населення країни – 
мусульмани, тоді як насправді ця цифра набагато менша і становить менше 10 %. Це підтвердило 
соціологічне дослідження «Pew Research», наведене журналом «The Economist», що після теракту в 
Парижі вирішив порівняти реальний відсоток мусульман у країнах Європи з тим, як його оцінюють 
європейці, і вказав на велику розбіжність між стереотипами та реальністю. Так, зокрема, у Франції 
мусульманське населення становить 8 %, у той час як, на думку французів, їх кількість сягає 31 %. 
Таку саму різницю зафіксовано і в Бельгії, громадяни якої вважають, що серед них 29 % мусульман, 
у той час як насправді - лише 6 %. Британці вважають, що мусульмани становлять 21 % їхнього 
населення, у той час як статистика свідчить про 5 %. Схожою є також ситуація в Італії (4 % 
мусульман проти "уявних" 20 %), Німеччині (6 % проти 19 %), Швеції (5 % проти 17 %) та Іспанії (2 

                                                      
1 Генеральний секретар ООН Пан Ґі Мун назвав стрілянину в Charlie Hebdo атакою на свободу слова. 
Інформаційна агенція 112. <http://ua.112.ua/suspilstvo/pan-gi-mun-nazvav-napad-na-charlie-hebdo-atakoyu-na-
svobodu-slova-170479.html.> (2015, травень, 13). 
2 Bremmer, I. 5 Facts That Explain the Charlie Hebdo Attack. Time 2015, January, 7. <http://time.com/3658801/5-
facts-that-explain-the-charlie-hebdo-attack/> (2015, травень, 10) 
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% проти 16 %)1. Отже, європейці значно переоцінюють відсоток мусульманського населення, їх 
вплив та загрозу європейським цінностям у своїх країнах. 

По-третє, це посилення антимігрантських настроїв, результатом якого стає зростання 
популярності праворадикальних партій. Якщо рейтинг схвалення Національного фронту 2010 р. був 
на рівні 18 %, то останні опитування 2014 р. показують 34 %. Тому І. Бреммер переконаний, що 
теракт викликала напруженість у відносинах з мігрантським мусульманським населенням країни, 
яка наростала роками. Водночас теракт у Парижі посилить і без того серйозні етнополітичні 
проблеми у Франції і в усій Європі, ускладнивши життя мусульман-іммігрантів у західних 
суспільствах2. Цей приклад підтверджує, що для стабільного функціонування етнополітичної 
системи, як відкритої системи, необхідна наявність негативних зворотних зв'язків, які її 
стабілізують. Адже зростання кількості мусульман-мігрантів, посилення їхніх позицій, зміни в 
етнокультурному середовищі країн ЄС, які вони провокують, унеможливлює існування 
етнополітичної системи цих держав у попередньому вигляді.  

Однак попри важливість зворотних негативних зв’язків, згідно з принципами синергетики, 
етап самоорганізації (ускладнення структури) етнополітичної системи продовжується лише в разі 
переважання позитивних зворотних зв'язків, що присутні в будь-якій відкритій системі без винятку, 
над негативними зворотними зв'язками. Динамічно стабільні системи, що не еволюціонують, але 
адаптуються до вимог зовнішнього середовища, на основі позитивних зворотних зв’язків 
коректують повернення системи до вихідного стабільного стану. Тоді як у політичних системах, що 
самоорганізуються та еволюціонують, зміни та збурення не усуваються, а накопичуються, 
посилюючись унаслідок загальної позитивної реактивності системи, що може призвести до 
виникнення нового порядку й нових структур, утворених з елементів колишньої, зруйнованої 
системи. Наприклад, російські політологи прогнозують, що на зміну відкритим демократичним 
політичним системам країн ЄС прийдуть закриті фашистські політичні системи, ксенофобськи 
налаштовані щодо мігрантів.  

Політичну систему розглядають як соціальну систему, тобто підсистему соціальної системи. 
Структурні елементи політичної системи настільки взаємопов'язані, що зміна хоча б однієї частини 
призводить до змін у всій системі. Політична система – не просто система взаємодія її структур, 
вона постійно змінюється, функціонує, динамічно розвивається. Елементи політичної системи 
впорядковані, взаємозалежні й утворюють певну системну цілісність. Дослідники визначають 
політичну систему як упорядковану сукупність норм, інститутів, організацій, ідей, а також відносин 
і взаємодій між ними, у дії яких реалізується політична влада, і одночасно як комплекс державних і 
недержавних інститутів, що здійснюють політичні функції, тобто діяльність, пов'язану з 
функціонуванням державної влади3. 

Всі політичні системи належать до нелінійних систем, а це означає їх непередбачувану 
поведінку: різну непропорційну реакцію системи на зовнішній вплив. Одна й та сама етнополітична 
система реагуватиме на зовнішню дію неоднаково, тобто при однаковому зовнішньому впливі на неї 
система в різний час може поводитися діаметрально протилежно. Якщо анексію Автономної 
Республіки Крим з боку Російської Федерації Україна сприйняла спокійно, без жодного військового 
опору, то спроби захопити Донецьку та Луганську області наразилися на збройну протидію України 
у вигляді АТО. Неможливо шляхом інсталяції необхідного елементу примусити систему 
функціонувати в потрібний спосіб або повністю змінити її якість, не змінивши або не вплинувши на 
інші елементи системи. 

Нелінійні системи, особливо у стані нестабільності, непропорційно, непрогнозовано реагують 
навіть на незначний вплив. Прикладом цього твердження може бути Революція Гідності 2013–2014 
років в Україні. Незначний, але неочікуваний вплив у вигляді непідписання Президентом України В. 
Януковичем під зовнішнім тиском Російської Федерації Угоди про асоціацію з ЄС викликав хвилю 
протестів, що згодом переросли в масові заворушення - революцію, яка змінила владу, політичний 
режим, вектор розвитку держави. Якби глава держави знав, до яких наслідків призведе в кінцевому 

                                                      
1 Islam in Europe. The Data Team of The Economist. <http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2015/01/daily-
chart-2> (2015, квітень, 22). 
2 Bremmer, I. 5 Facts That Explain the Charlie Hebdo Attack. Time 2015, January, 7. <http://time.com/3658801/5-
facts-that-explain-the-charlie-hebdo-attack/> (2015, травень, 10). 
3 Понятие и функции политической системы. Энциклопедия Экономиста. 
<http://www.grandars.ru/college/sociologiya/politicheskaya-sistema.html> (2015, травень, 16). 



ISSN 2336-5439 EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 3 2015 

 185 

підсумку це рішення, очевидно, або відмовся від його реалізації, або належним чином підготував 
суспільство до відтермінування євроінтеграції. Ні тих, ані інших заходів ужито не було - українська 
етнополітична система відреагувала абсолютно непередбачено, оскільки на той момент уже 
перебувала в нестабільному стані. Слід ураховувати також той факт, що підсистеми лінійних систем 
слабо взаємодіють одна з однією і ціла система загалом може бути зведеною до суми її частин, тоді 
як підсистеми таких нелінійних систем, як політична або етнополітична, перебувають у складних 
взаємозв'язках одна з однією і сума частин такої системи не дорівнює цілій системі. Тож 
спрогнозувати траєкторію розвитку етнополітичної системи в точці біфуркації неможливо. 

Навіть виокремлення її стійких структур не допоможе. Саме Г. Алмонд наголошував на 
визначальному значенні стійких структур політичної системи. Якщо Д. Істон запропонував 
системну модель політичної системи, то Г. Алмонд зосередився на її структурно-функціональному 
аналізі. Політичну систему Г. Алмонд визначає як систему взаємодії, що виконує функції інтеграції і 
пристосування, у такий спосіб підтримуючи стабільність. Політична система, на думку 
американського політолога, є різновидом діяльності, пов’язаної з процесом прийняття рішень. 
Головна функція політичної системи полягає в забезпеченні легітимного примусу, що дозволяє 
зберегти суспільну стабільність1.  

Застосовуючи порівняльний аналіз політичних систем багатьох країн, Г. Алмонд припускав, 
що всі політичні системи виконують аналогічні універсальні функції, необхідні для соціального 
життя, але водночас є багатофункціональними; мають власну структуру; є змішаними в 
культурному сенсі. Ці ознаки характерні як для простих, так і складних політичних систем, які 
розмежовував дослідник. Головна відмінність між простими (традиційними) і складними системами 
полягає в диференціації функцій і спеціалізації структур – вони виконують однакові функції, але 
розрізняються за структурними характеристиками. А також за типами стабільності та 
особливостями її забезпечення. 

Таким чином, стабільність, у тому числі етнополітична стабільність, безпосередньо залежить 
від характеристик політичної системи – стану відкритості/закритості, особливостей взаємодії із 
зовнішнім середовищем, лінійності/нелінійності, наявності позитивних та негативних зворотних 
зв’язків.  
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PROTEST ACTIONS IN LATE 2013 - EARLY 2014 AS AN 
ATTEMPT TO DEINSTITUTIONALIZE POST-SOVIET SOCIAL 
ORDER IN MODERN UKRAINE 

Problems of social interests inevitably encourage identification and solidarity of individuals. The 

interaction between various forms and manifestations of civil participation allows analyzing 

cooperation between its actors more clearly. The author determines impact of the protest 

movement on the prospects for further development of public participation in modern Ukraine. 

It is noted that in a process of conventional public participation the most prominent place is 

taken by public participation in formulation, adoption and implementation of state policy 

decisions. It is concluded that civil participation in modern Ukraine is developing mostly in this 

area. It is noted that various forms of civil participation developed in most parts of Ukraine in 

post-revolutionary period, where full-scale jurisdiction of Ukrainian state is preserved. 
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Проблеми реалізації соціальних інтересів неминуче спонукають до ідентифікації та 
солідарності індивідів. Взаємодія між різними формами і проявами громадянської участі дозволяє 
більш рельєфно бачити і взаємодію між її суб’єктами. Соціальні розмежування стають чинниками 
громадянських практик, оскільки соціальні розколи, які спричиняють групову ідентифікацію, 
здебільшого мають соціально-політичний характер. Водночас, позаяк соціальні відносини 
виступають як конкретні взаємини людини та інституцій, у цій площині вирізняються статусні 
відносини, а розподіл соціальних статусів у суспільстві створює структурні розмежування, які, 
своєю чергою, впливають на реалізацію потреб людей. 

Однак не завжди, з точки зору відомого українського дослідника О. Резніка, усвідомлення 
соціальних інтересів, спричинених соціальними розколами, стимулює громадянську активізацію. 
Лише коли важливість громадянського обов’язку переважує власні егоїстичні погляди на життя, 
з’являються передумови ідентифікації та солідарності з референтною групою, знижується 
міжособистісна недовіра, відбувається емоційне насичення особистісних відносин1. Принципово 
важливо при цьому, що ступінь свободи дій як показник громадянськості практик визначається 
ступенем економічної незалежності індивідів, а інакше ці дії виражатимуть волю не стільки їх 
самих, скільки тих, від кого вони в даний момент отримали ресурс. Цілковито доведено, що завдяки 
незалежному соціоекономічному статусові індивід стає рішучішим. Це, своєю чергою, зумовлено 
накопиченням активістських ресурсів – наявністю вагомого практичного досвіду, навичок, що є 
важливим джерелом повторюваності дії. 

Аналізуючи у контексті поставленої у даній статті мети – визначити вплив протестного руху 
на перспективи подальшого розвитку громадської участі в сучасній Україні, варто, перш за все, 
зазначити евристичну значущість основної тези дослідження, проведеного В. Степаненком. Вона 
полягає у тому, що «майданний» протестний рух і подальше громадянське повстання у лютому 

                                                      
1 Резнік, О. (2011). Громадянські практики в перехідному суспільстві: чинники, суб’єкти, способи реалізації. 
Київ: Інститут соціології НАН України. 
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2014 р. були найрішучішими у новітній вітчизняній історії спробами деінституціоналізації 
пострадянського соціального порядку»1.  

Цілком обґрунтованою, на думку автора статті, є і постановка дослідницьких завдань, яку 
робить В. Степаненко: «Для розуміння перспектив щодо здолання пострадянського шляху 
залежності у розвитку країни необхідні відповіді на такі, поки що відкриті питання : 1) чи буде 
деінституціональний вибух майданного протестного руху, Революції гідності та триваючої війни за 
територіальну цілісність на Донбасі супроводжуватись одночасною інституціоналізацією нових 
цивільних правил, норм та цінностей та 2) наскільки дієвим буде суб’єктний фактор, а саме – 
конструктивний громадський тиск на владу та реальний попит на реформи з боку громадян»2. 

Дослідження, проведене Н. Бойко на основі залучення значного масиву соціологічних та 
статистичних даних останнього часу, засвідчило особливості використання інтернет-мережі в 
кризових умовах та в умовах АТО: «Як загальну основну тенденцію реалізації Інтернет-активності 
користувачів у 2014 р. можна означити збільшення потреби в отриманні новинної інформації, 
комунікації он-лайн та зменшення реалізації рекреаційно-розважальної активності в мережі. А 
значна активізація використання певних можливостей мешканцями Донбасу засвідчує важливу роль 
Інтернету у розв’язанні багатьох больових питань та проблем, які виникають у кризових умовах 
життя»3. 

Як відомо, одним із основних інститутів демократії та, водночас, формою громадянської 
участі є участь громадян у виборах. Для сучасної України це має особливе значення – вибори 
повинні відігравати ключову роль в очищенні та оновленні інститутів державної влади в 
постреволюційний період та легітимації нової влади, як у сприйнятті самих виборців, так і світової 
спільноти.  

Особливо гострою ця проблема є на тлі виборчої поведінки громадян, що склалася у 
попередні роки. Як зазначає з цього приводу український соціолог О. Вишняк, «…аналіз виборчої 
активності за роки незалежності свідчить про тенденції до загального постійного зниження 
чисельності потенційного електорату, рівня виборчої активності на парламентських виборах та 
тенденції до зниження виборчої активності на президентських виборах після 2004 р.»4. 

До речі, цей же автор в іншому своєму дослідженні (яке також ґрунтується на аналізі 
величезного емпіричного матеріалу) відзначає, що більш активне застосування ІКТ не веде 
автоматично до змін електоральних симпатій: «Інтенсивна виборча кампанія з широким 
застосуванням телевізійної реклами та (вперше) використанням Інтернету не значно змінила 
розклад політичних сил у загальнонаціональному виборчому округу»5. 

Позачергові вибори Президента України 2014 р. мали надзвичайне значення через те,що вони 
дозволили відновити повноцінність системи вищих органів влади після безпрецедентної за всю 
історію незалежності України кризи державності. Адже на той час тимчасово виконуючий обов’язки 
Президента України був певною мірою обмежений у своїх повноваженнях порівняно із чинним 
Главою держави. Зволікання чи навіть зрив виборів у період зовнішньої агресії створювали 
додаткові високі ризики для функціонування державного механізму та, як наслідок – для 
обороноздатності країни. До того ж, без обрання повноцінного Глави держави не могли бути 
оголошені позачергові вибори народних депутатів України, оскільки лише він має право видання 
указу про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.  

Проте, незважаючи на всі існуючі ризики, позачергові вибори Президента України, що 
відбулися 25 травня 2014 року в умовах безпрецедентних загроз самому існуванню української 

                                                      
1 Степаненко, В. (2014). Громадянське суспільство і деінституціоналізація у постмайданній Україні. Київ: 
Інститут соціології НАНУ. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, вип. 1 (15), 77. 
2 Степаненко, В. (2014). Громадянське суспільство і деінституціоналізація у постмайданній Україні. Київ: 
Інститут соціології НАНУ. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, вип. 1 (15), 82. 
3 Бойко, Н. (2014). Інтернет-активність користувачів в умовах соціально-політичної деструкції. Київ: Інститут 
соціології НАНУ. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, вип. 1 (15), 170. 
4 Вишняк, О. (2014). Динаміка потенційного та реального електорату України на парламентських та 
президентських виборах: 1994-2012. Українське суспільство 1992-2013. Стан та динаміка змін. Соціологічний 
моніторинг. Київ: Інститут соціології НАНУ, 26. 
5 Вишняк, О. (2014). Тенденції змін рейтингів політичних партій та блоків під час передвиборчих кампаній до 
Верховної Ради України у 2002-2012 рр. (на основі моніторингових опитувань) Київ: Інститут соціології 
НАНУ. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, вип. 1 (15), 96. 
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державності, були визнані прозорими та чесними всіма міжнародними інституціями та остаточно 
спростували поширювані із зовні пропагандистські міфи щодо нелегітимності інститутів державної 
влади в Україні після усунення колишнього президента. 

Як засвідчили дані протоколу Центральної виборчої комісії про результати виборів 
Президента України від 2 червня 2014 року, вибори відбулися на більшій частині території України 
(крім анексованих Автономної Республіки Крим і міста Севастополя та окремих районів Донецької і 
Луганської областей, де вони були унеможливлені внаслідок зовнішньої агресії). За даними 
Центральної виборчої комісії, у голосуванні взяли участь понад половини виборців, зокрема у 20 із 
24 областей України та м. Києві, ще у 2 – майже 50 %. Вибори проходили у гострій конкурентній 
боротьбі – за наявності 21 офіційно зареєстрованого кандидата. Обрання на них чинного Президента 
України вже у першому турі з результатом 54,70 % голосів1 (тобто, більше половини виборців, що 
взяли участь у голосуванні), за оцінкою багатьох спостерігачів, засвідчило високу спроможність 
громадян до національної консолідації та політичного консенсусу. 

Разом з тим, відомий український соціолог І. Бекешкіна застерігає від механічної 
екстраполяції результатів останніх президентських виборів : «Виборчий антагонізм Заходу і Сходу 
на президентських виборах 2014 р. майже зник, трансформувавшись у різницю між політично 
активним Заходом, зосередженим на одному кандидаті, і пасивним Сходом і Півднем, де значна 
частина громадян не бачить прийнятного для себе кандидата взагалі»2. 

Достатньо показовими щодо зростання рівня громадянської активності і політичної свідомості 
у певному сенсі стали й позачергові вибори народних депутатів України, що відбулися 26 жовтня 
2014 року. Вони продемонстрували, зокрема, кардинальне падіння впливу політичних сил, що 
представляли колишню парламентську більшість внаслідок втрати народної довіри. За результатами 
цих виборів відбулося безпрецедентне, більше ніж наполовину оновлення персонального складу 
депутатського корпусу Верховної Ради України.  

Характерно, що, за даними соціологічного опитування, проведеного Фондом «Демократичні 
ініціативи імені Ілька Кучеріва» та Центром О. Разумкова у грудні 2014 року, більшість населення 
позитивно оцінює обрання на позачергових парламентських виборах до нового складу Верховної 
Ради України громадських активістів (позитивних оцінок – 59 %, негативних – 23 %) та військових, 
які брали участь у бойових діях на Донбасі (позитивних оцінок – 53 %, негативних – 27 %). Основна 
причина такої підтримки, за даними цього ж дослідження, – громадяни вважають, що саме ці 
депутати зможуть внести позитивні зміни у діяльність Верховної Ради3. 

Надзвичайно важливою формою громадянської участі у виборах є громадський моніторинг 
виборчого процесу. Як зазначає Д. Арабаджиєв, зважаючи на те, що моніторинг застосовується у 
різних сферах життєдіяльності людини, «специфіка громадського моніторингу виборів обумовлена 
його суб’єкт-об’єктними, функціональними, технологічними та іншими характеристиками… До 
основних принципів, на яких базується процес громадського моніторингу взагалі і, зокрема, 
громадського моніторингу виборів, віднесено: неупередженість та об’єктивність, громадянську 
активність, соціальне партнерство, невтручання в процес моніторингу, інформаційну відкритість, 
відповідальність, визнання об’єктами моніторингу результатів громадського моніторингу, 
ефективність, гнучкість та політичну незалежність». Вельми характерно, що цей же автор доводить, 
«що ключовою функцією моніторингової діяльності є традиційна для неї інформаційна робота, що 
має як теоретичне, так і практичне значення, і спрямована на отримання відомостей, пов’язаних із 
конкретною проблемою, донесення, оприлюднення і поширення інформації для різних типів 
аудиторії»4. Крім інформаційної, ним виділено функції діагностики, прагматизації, прогностики, що, 
своєю чергою, так чи інакше також, безумовно, пов’язані з процесами обробки та поширення 
інформації. 

Найвизначніше місце у процесах конвенційної участі громадян займає участь громадян у 

                                                      
1 Протокол Центральної виборчої комісії про результати виборів Президента України від 2 червня 2014 року. 
<http://www.cvk.gov.ua/info/protokol_cvk_25052014.pdf>. 
2 Бекешкіна, І. (2014). Рік 2014-й: від президентських виборів до парламентських. До єдності чи роз’єднаності? 
Київ: Інститут соціології НАНУ. Українське суспільство: моніторинг соціальних змін, вип. 1 (15), 86. 
3 100 днів після виборів: громадська думка післявиборчого опитування. 
<http://cvu.org.ua/nodes/view/type:news/slug:03_02_2015>. 
4 Арабаджиєв, Д.Ю. (2014). Громадський моніторинг за виборчим процесом в Україні. Запоріжжя: Просвіта, 
113-114. 
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виробленні, прийнятті та реалізації рішень державної політики. Серед фахівців з державного 
управління прийнято акцентувати увагу на тому, що відповідальність за впровадження державної 
політики (як, наприклад, у даному разі зазначає В. А. Шахов, «…несе адміністративний апарат. Це 
традиційна сфера державного управління, і таким чином, на цьому етапі державна політика набуває 
статусу державного управління»1. Однак, не можна при цьому ігнорувати чинник громадянської 
участі на всіх етапах її розробки та, особливо, її інформаційний складник.  

Одним із класичних стало визначення державної політики, дане канадським політологом 
Леслі Палом. У своїй хрестоматійній монографії «Аналіз державної політики» він визначає її «як 
напрям дії або утримання від неї, обрані державними органами для розв’язання певної проблеми або 
сукупності взаємно пов’язаних проблем»2. Л. Пал підкреслює при цьому, що для опису та розуміння 
конкретної політики потрібне заглиблення в анатомію певної сфери суспільного життя, а її 
емпіричний зміст можна звести до трьох елементів – визначення проблеми, завдань та знарядь. 
Успіх державної політики, на його переконання, залежить від того, наскільки швидко визначено 
проблему (можливі проблеми, виклики та загрози) та впроваджено дії з її подолання. Проблема у 
державній політиці – це той суспільний негаразд, який потребує змін. Проблема може бути 
неочевидною, туманною, тому завдання фахівців полягає в тому, щоб розпізнати, визначити, 
дослідити її. Ціль – це те, заради чого виокремлюється проблема, вирішення якої передбачає 
досягнення конкретного результату. Визначення проблеми – серцевина політики, ключ до 
розшифрування її змісту та логіки. Цілі – це кінцевий стан або результати, які державні органи 
прагнуть досягти; політика охоплює стратегію і засоби такого досягнення3. 

Вельми показово, що серед чинників вирішення проблеми Л. Пал на перше місце ставить саме 
інформаційний чинник. Він зазначає, що знаряддям (засобами) для подолання проблеми та 
досягнення мети є специфічні способи, за допомогою яких політика як реакція на проблему 
впроваджується в життя, а головними ресурсами знарядь політики є : 

- центральність, тобто перебування в центрі інформаційних мереж, що охоплює надання та 
збір інформації, застереження і консультування; 

- фінанси або гроші, за допомогою яких уряди можуть платити; 
- влада, повноваження, здатність держави забороняти і дозволяти; 
- використання власних державних організаційних засобів втілення політики в життя, тобто 

державні підприємства (можуть бути й вищі навчальні заклади державної форми власності)4. 
Відтак, форми громадянської участі та активізація їх за допомогою сучасних засобів 

розвивалися у постреволюційний період на більшій частині території України, де зберігається у 
повному обсязі юрисдикція Української держави.  

Зрозуміло, що, на превеликий жаль, на анексованих РФ територіях Автономної Республіки 
Крим та міста Севастополя і в тимчасово окупованих внаслідок російської агресії районах 
Донецької та Луганської областей ні про яку громадянську участь, як і демократію взагалі, наразі не 
йдеться. 

Принципова правова оцінка з цього приводу була винесена у заяві Верховної Ради України від 
21 квітня 2015 року «Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків» : 
«Російська Федерація своїми протиправними діями заподіяла нематеріальної шкоди Україні, 
порушуючи права громадян України в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, в 
Донецькій та Луганській областях. Зокрема, Російська Федерація неодноразово порушувала такі 
права громадян України як право на життя, право на повагу до честі і гідності, право не бути 
підданим катуванням, право не перебувати в рабстві або підневільному стані, право на свободу і 
особисту недоторканість, право на справедливий суд, право не бути покараним без закону, право на 
повагу до приватного і сімейного життя, право на свободу думки, совісті і релігії. …Під час 
збройної агресії Російської Федерації проти України були вчинені численні воєнні злочини та 
злочини проти людяності».  

Тому, питання порушення прав і свобод людини і громадянина на вказаних територіях та 
унеможливлення внаслідок цього громадянської участі мають стати, на думку автора статті, 
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предметом серйозного політико-правового аналізу та, відповідно, темою окремого наукового 
дослідження. 
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COMMUNICATIVE PRACTICES IN THE STRUCTURE 
OF POLITICAL 

Within this research the socio-philosophical analysis of communicative practices is held, their 

place in a structure of political is determined. The structure of political is considered as a stable 

order of its elements and links, as well as the form for manifestation (in ontic and ontological 

sense) of some object in the form of its components: political consciousness, political practices, 

political systems, political processes, political actions, political power and political events. 

Communicative practices are defined as communicative action, active social life, communicative 

experience, sensitive and objective, teleological human activities aimed at establishing of social 

links and identification of social interactions. 

The article defines that there is a combination of components, linkages and invariance in time in 

the structure of political, as in any other structure. 

Key words: political, the structure of political, communicative practices, globalized society. 

In the broadest sense the phenomenon of political may be regarded as the opposite of everything that 
has no relation to it, that is non-political. The phenomenon of political covers politics and everything that 
has a "shadow" of political (material and immaterial). It is obvious that to find clear distinction between 
political and non-political is extremely difficult. It is important to trace how one is correlated with the other 
by way of thesis and antithesis. The configuration of political, of course, has conditional borders and within 
these borders it exists as a living space abstract enough, fundamentally different from all other social 
dimensions. Metrics of political depends on the availability of its features in space and time, all material 
(political formations, subjects and objects of policy) and immaterial (political consciousness, political 
knowledge, political ideas) features. Political consciousness and political being, while interacting, form a 
complex structure of political. All that exists in social plane is non-political; it is put in order by 
implementation of political attributes. That is the thesis and antithesis are the opposites, but they are 
connected as part of a whole. 

Numerous communicative practices that enrich one another are accumulated in political space, so 
that communication processes are constantly being upgraded. Political communications provide means of 
communication between different planes of political and thus unite the sphere of political consciousness 
and the sphere of practical policy, promote the establishment of mechanisms for political cooperation and 
highlight the exchange of information in all areas of political life. Political is able not only effectively 
assimilate into society, applying to conditions of different social environments, for example, intellectual, 
spiritual, virtual or conditions of everyday life, but it also organically integrates various aspects of multi-
vector system of society control. Thus political is formed as one of the underlying dimensions of social 
reality; it effectively "fits" into social being. Political is a key determinant for development of social 
infrastructure. 

Political consciousness is the highest form of psychic reflection of political reality. Joint activities of 
people in political space is associated with severe collective intellectual work, deliberate, planned and 
carefully organized, aimed at implementation of power in a practical way, improving of its various 
instruments and realization of various political programs. The quality of practical politics depends on the 
level of political consciousness. Political as "ontically the closest" and "ontologically the farthest" (in 
Heidegger's sense) encompasses both political entity (everything already given in the past, now given at the 
present and still ungiven in the future) and political being (political consciousness, generating political 
knowledge, political ideas), that is, the scope of spiritual, transcendental. 

Modification of the parameters of political occurs due to more intensive interaction of various 
political practices (and possibly its merging in the nearest future), as well as high-speed pace of 
development of political communication, bending and "compressing" political time and political space. 
Global political space and global political time without national boundaries and cultural differences are not 
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limited in any way, but at the same time they are enclosed within themselves. Global political 
consciousness is no longer able to be content with objects, staying within eyeshot, it tends to break down 
the last barrier and go beyond familiar geography and usual form of government. 

As we have already noted, the spatial-temporal boundaries of political are inexpressive and extremely 
blurred. Its structure also has no clear outlines. Political partly takes over the metric characteristics of 
social, and sometimes they even coincide if political dominates a particular area of social life (or in most 
areas). The structure of political is its own foundation, it ensures its integrity, the relationship of backbone 
elements affecting its development, extends the viability over time and space. Outwardly, political is 
represented as a set of features of its own presence, systematically manifested in society being, and from the 
inside its structure may be, so to speak, "look" as a multi-stage, multi-level device actuated by collective 
political will. External and internal in political are correlated as categories of whole and part, content and 
form. A system (in Greek is integral connection composed of parts) is a certain order in arrangement and 
connection of actions; form of organization of anything (electoral system); something whole, a unity, of 
regularly arranged and mutually connected parts1. 

Under a system are also meant: social order, form of social order (socio-cultural system, political 
system); a set of organizations that are homogeneous in their tasks, or institutions, organizationally 
combined in one unit, that became a habit, become common and regular. A system is certain holistic 
formation and unity, e.g. a system of views (philosophical, economic, political)2. 

Sometimes a system is conceptually represented as presence of object in space (ontic reality) or as a 
certain number of objects situated on the flat (linear or horizontal perception), and a structure is considered 
as a vertical construction of this object (ontic essence). A structure (from Latin structura - structure, 
procedures, and communications) is a set of relatively stable connections of an object, providing its 
integrity; a construction, internal order of something. Structuring is an inherent part of all real objects and 
systems. If the concept of a system covers variety sides of complex integral object (its structure, 
composition, mode of existence, shape of development), the concept of structure specifies primarily the 
point of its sustainability and stability, so that an object could keep its qualitative determination in changing 
conditions3. 

Political is a reflection of its own changing states; continuum, filled with connected and unrelated 
local political events that beget fluctuations of a system in the field of practical politics; multipolar 
formation, determining development of political life. 

Political is encompassing ability of society to influence processes and phenomena, as well as to 
manage them. By this, political helps non-political in self-organization, self-incarnation and self-assertion. 

Political is a collection of all possible invariant relations (structures) which determine dynamics of 
various political systems and measure the degree of their viability. The time of their lives is different. The 
stability of political systems depends on quality of communication links and interactions between different 
structural segments of political, as well as all other factors that guarantee this stability. Political is a 
structural mediator of political process, i.e. an intermediary projecting behavior of a set of objects in 
society, representing different models of political communication, providing intensive and extensive 
development of political systems. Political process is a manifestation of vitality and life potential of 
political system. Political (as a social dimension) as if "inscribed" into the overall picture of being and takes 
there a definite place, as a part of whole (of nature), as an alternate reality. Thus, in its turn, chemical, 
biological, physical; geographical, geological, climatic, ecological; social, political, economic, domestic; 
historical, cultural, ethnic, religious; psychological, intellectual, spiritual and many other factors, each in 
their own way, at the same time simultaneously influence numerous political events. Local political events 
occur at any dot of political space and affect each portion of it. They are able to change the course of 
political history, as well as to cause multivector of political. Thus, political processes are continuously 
evolving. Sometimes political system changes to the ground (an old system disappears completely and there 
is another, qualitatively new), in which case changes in the structure (content) affects the shape, and 
sometimes a restructuring or an update that is not necessarily a form of change. 

Spatial and temporal parameters of political differ significantly from quantum-physical versions of 
continuum. Laws of morality, legal norms, artificial instruments of governance, regulating integrity of 
political system and all its subsystems operate in society, along with the physical laws. Analysis of 
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quantum-physical processes shows that various system levels of existence of matter, at first glance, 
spontaneously interact. But behavior of elementary particles often indicates that there are certain laws and 
regularities and that life in the Universe is also regulated. One controls the other and, in turn, is controlled 
by the third (it is about cause-and-effect interrelations and various types of interaction). 

R. Price stresses that at present the theory of relativity of Einstein is regarded as a description of the 
spatial-temporal continuum of events, characterized by four-dimensional geometry of Minkowski, and 
transformations of Lorentz correspond rotations of this four-dimensional coordinate system1. 

S. Hawking, in his turn remarked that time was too much associated with space in the new reality 
called space-time. Space-time is not regarded as absolutely fixed background on which the events played 
out. Einstein's equations, describing how matter and energy are distributed in the Universe, bend and distort 
space and time, turned them into dynamic concepts2. 

That is, astrophysicists say about natural curvature of space-time characteristics of the Universe as a 
result of exposure of gravity. "Ontic curvature" of political society, therefore, is artificial. One way or 
another, influencing it constructively or destructively, each individual becomes one of infinite variables, as 
well as a point of bifurcation, where political as dimension alternative to social space is also curved. 
Political process represents collective creative work of all participants of political communication. 

In conditions of globalization the unification of time occurs. As if warning about this, A. Zinoviev 
speaks about the division of time and that the world is transformed into a continuous stream of the present3. 
He describes the reasons of blurring lines between social and physical time: 1) enhancing of the physical 
time calculations; 2) reducing of the social time calculations; 3) reduction of time calculations in the 
physical future; disorientation of people in time; 4) temporal chaos; 5) alteration of functions of temporal 
operations; 6) committing of actions without thinking, almost simultaneously with intentions, often 
automatically; 7) the dominance of mechanical operations that do not require intelligence; 8) the 
acceleration of actions in time; 9) falsification of events making pointless aspect of the future as a whole; 
10) aspiration in routine of physical time; 11) inability of at least partial separation in the physical time; 12) 
indifference to time; 13) combined result4. 

Traditionally political is seen as a space, located in a particular area of land or sea, and tangible 
through the senses. The political space is a real length of a territory on which historically caused political 
life is spread or political influence is exercised1. Thus, in the classical sense of the word such areas can not 
be handled or moved, because they are geographically fixed (geography can only be changed as a result of 
seismic effects or tectonic displacement of plates). 

Therefore, from time to time by means of political, economic, cultural or military expansion political 
boundaries are contingently shifted and fixed in normative regulations. This transforms the infrastructure of 
cities, regions, countries, retools communication, and this eventually leads to a change of government and 
state structure. Thus, the geographical factor still has strategic importance for modern states, because 
humanity needs drinking water, food, fuel and energy resources, innovation and technology in agriculture 
and manufacturing more than ever. So K. Haushofer, using the experience of F. Ratzel, revises the essence 
of geography. He argues that the border is relative5. The above suggests that political is not only linked with 
the notion of geography, but in some way is its derivative. 

As it has already become clear, political space can exist both as metageographical formation 
emerging outside of geography familiar for senses and outside of familiar geometry (if it comes about the 
sphere of thought, spirituality and creativity). The meaning of "space" becomes diffuse today. Topographic 
vagueness creates an illusion of "drifting geography", which brings the element of uncertainty into the 
plane of global politics. Globalization enhances spatial diffusion and blurs distinctions between different 
cultures and civilizations, which existence primarily depends on geographical factor. Such intervention is 
rather unnatural than natural. Global political system, covering vast territories despises national borders, 
deep cultural ties and forming new "symbolic" spaces, generates global consciousness – a one-dimensional 
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reality of the Western model. The main goal of globalization is to change human consciousness on a 
planetary scale. A. Panarin stresses that attachment to national territory causes interference with global 
economic (financial) power from other, more traditional authorities1. He also drew attention to the fact that 
only one-dimensionality of motivation creates a global community of "citizens of the world". The process 
of abstraction from national borders, traditions and sacred places coincides with the abstraction from all 
cultural qualities in favor of money-measuring quality, and this abstraction is preparing a new global 
power2. Today, practice shows abstraction from national geography, split of associations of geography and 
history, nationality and culture.  

At the same time, global political system in the nearest future will require obedience and submission, 
tight synchronization of thoughts and actions from each individual. It is assumed that such a structure 
should be maximally flexible and plastic, responsive to any changes and protest moods of society. 

The variety of communicative practices in the structure of political serves as a protective barrier and 
is a measure of stability that allows political traditions existing in different cultures to confront 
globalization expansion. 

It should be emphasized that the concept of communication is widely used in contemporary German 
practical philosophy, which was called "communicative". Communicative practice has become a central 
notion in the concepts of K.-O. Apel and J. Habermas, who noted communications contribute to the 
continuous updating of political instruments and introduction of new rules, regulations and standards in 
government. 

In our opinion, communicative practice is a special kind of activity, formed in the field of language 
field of political and affecting all other levels of political life. In this case, communication is understood as 
a political dialogue, by means of which ontically and ontologically important political events are fixed in 
the language. As a result, spatial-temporal continuum of political is full of different co-existing meanings, 
colliding arguments, various cultural interaction (communicative aspect). But communication may also be 
represented in all other connotations. Communicative practice covers two complex phenomena which are 
communication and practice as such. To identify a mechanism for structuring of communicative channels 
as means of communication in the plane of political is even more difficult. 

The term "communication" is polysemantic. Firstly, the concept of communication (from Latin 
communicatio - message, conversation, conversation; communicare - to connect, to do general, to 
intercommunicate) suggests: 1) information sphere of human communication for exchange of views, ideas, 
interests, moods, feelings, knowledge, attitudes, and so on; 2) means of communication, connection of one 
place with another; 3) communication, transmission of information from one person to another, a specific 
form of human interaction in the process of cognitive activity, which is carried out mainly through 
language, gestures, body movements and so on; 4) the content aspect of social interaction3. Secondly, 
communication means: 1) in the broadest sense it is specific for subjects way of relationships, human way 
of being in relationship with others; the transfer of any data and information exchange, companionship; 2) a 
philosophical category, the most frequently used in existentialism and personalism, which represents 
communication, based on mutual understanding and discussion4. Thirdly, communication is the 
achievement of a social community, while maintaining the individuality of each of its elements. The 
structure of elementary communication includes at least: 1) two participants-communicators endowed with 
consciousness and understanding of norms of a certain semantic system, such as language; 2) a situation (or 
situations), communicators seek to comprehend and understand; 3) texts expressing sense of situation in 
language or elements of the semantic system; 4) motives and goals, making that text directed, i.e. 
motivation of subjects to address each other; 5) the process of material transmission of texts5.  

In psychoanalysis communication is a notional aspect of social interaction6. 
Philosophical anthropology uses the term "communication" within the meaning of human interaction 

as such7. 
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Most of these definitions suggest that true purpose of political in being of globalizing society is to 
establish a certain order and to regulate behavioral protocols, providing effective interaction of 
communicators in different political communities, as well as control of all means of communication such as 
communication channels and information flows. Contemporary English researcher D. Lilleker believes that 
communication between managing structures of society and people has central place in any political 
system. And in terms of democracy, political communication is a key element in formation of society where 
people and a state feel their interconnection1. 

As we have already noted, communication as such provides exchange of information data at all 
system levels of existence. Political communication, therefore, is limited by rather abstract and constantly 
drifting boundaries of political, i.e. it is essentially differs from all other types of communication, evincing 
in society or in nature. Political communication is transfer and exchange of political information, which 
structures political activity and grants it with a new meaning, forming public opinion and ensuring political 
socialization of citizens according to their needs and interests2.  

Therefore we agree that parameters of political communications are defined by different levels of 
dependence on external and internal factors. Consequently, the architectonic of political communication 
reflects layered structure of political (and also covers spiritual world and, in particular, the sphere of 
consciousness), and their physical parameters as if "mounted in" into social environment, which, in turn, is 
affected by nature and the factor of geography. Geographic diversity grants political space with the sense of 
existence. 

V. Dergachov points to universal meaning of communication disclosing in a specific geographical, 
historical, socio-cultural, economic, information and other spaces3. In his opinion, in a multidimensional 
communicative space as a result of stratification of different processes in nature and society frontiers of 
high energy are formed. And in fact, in real world "fields" of natural geopolitical, geo-economic, socio-
cultural, religious and information communications do not coincide in geographical space and overlapping 
on one another form marginal areas that have energy of intensive interactions. It should be borne in mind 
that frontier communication has not only geographical interpretation, but also goes through emotional 
sphere, so called "landscapes of soul" of a person4. 

The abovementioned leads to the following conclusions. Firstly, the structure of political may be 
revealed only in some measure. It is always quite approximate. The structure of political may be considered 
as a stable ordering of its elements and relations. It may be presented as a manifestation (in ontic and 
ontological sense) of an object in the form of its constituent parts: political consciousness, political 
practices, political systems, political processes, political actions, political power and political events. 
Political communications reflect the richness and diversity of all possible manifestations of political, reveal 
connection in its structure, as well as determine the nature of relations between the subsystems within 
political systems. 

Political communications help to distribute functions and objectives, based on the quantity and 
quality of structural elements of political and connections between them. Therefore, communicative 
practice is a communicative action, active social life, communicative experience, sensitive and objective, 
teleological human activities aimed at establishing of social links and identification of social interactions. 
The structure of political is a phenomenon that in its core remains unchanged when its physical spatial-
temporal parameters for implementation of various forms of behavior of communicators and the 
commission of communication operations are changed. In the structure of political, as in any other 
structure, there is a combination of components, linkages and invariance in time in the structure of political. 

Secondly, between the system and its structure there is practically no difference. The structure of 
political is a part of such a universal system as society, so it is difficult to specify clearly what properties 
and features are structural, and what are not. In terms of beingness as a universal overall, each of its plots is 
structured. Consequently, political as a system level of social being has an invariant throughout all range of 
operation (it can be a geographical area in a rigidly established boundaries) or each disjoint subsets, on 
which interval of operation is divided into. It follows that at each point of a predetermined interval various 
interstructural connections may be fixed. 
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Configuration of political may vary as a result of intensive construction of a unified global political 
system that tends to self-ordering, i.e. to the more rigid structural invariance, and may not be changed at all 
as a result of its impact on the environment. Structure of political is very complex, but external environment 
(society and nature) adds even greater share of complexity to the configuration of political space. Political 
communications contribute to the correlation of structural elements of political and its systemic 
manifestations. Political consciousness correlates with political practices in presence of intelligent agent - a 
subject of politics, constructing different models of political communication. Thus, architectonics of mental 
processes is formed within ontic and ontological laws of political being. 
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The article investigates theoretical questions of gender-balanced participation in public 

administration as corruption overcoming factor. The main international institutions involved in 

monitoring of fight against corruption in the world were considered. The rating of the countries 

by the level of corruption and the level of political participation of women were compared. The 

connection between these indicators was analyzed on the example of foreign countries. The 

author also analyzes corruption level indicators in Ukrainian society and offers particular ways to 

overcome corruption in Ukraine, taking into account foreign experience. All proposed measures 

for establishment of gender parity in Ukrainian public administration will lead to positive results 

in cultural, economic and political spheres of life, will contribute to the rule of law and help to 

fight against corruption. 

Key words: corruption, overcoming of corruption, Group of states against corruption (GRECO), 

gender, gender-balanced participation, public administration. 

Statement of the problem. For modern transitional societies corruption become one of the main 
social problems in the country. This problem also exists in Ukraine, which is characterized as a 
democratizing society. For Ukrainian state corruption has become a factor that indeed threatens national 
security. The negative impact of corruption extends to different areas of social life: economy, politics, 
governance, social and legal spheres, social consciousness, and international relations. Corruption is one of 
the main obstacles for building of democratic, social and legal state in Ukraine and approval of the rule of 
law. 

Level of exploration. Investigation of this problem is quite relevant, since there is no consensus 
concerning conceptualization of the notion of "corruption" and the ways to overcome it. Thus, among the 
authors who study this problem are: G. Senturiia, G. Miurdal, S. Rose-Ackerman, I. Meni, A. 
Haidenhaimer, R. Tillman, H. Rontel, M. Johnson, B. Volzhenkin, L. Geveling, V. Kudriavtsev, V. 
Luneiev, A. Naumov, V. Panov, L. Timofeiev, L. Shelly, and others. 

In addition, this issue is considered at the international level through creation of international 
institutions and adoption of legal acts to fight against corruption. 

In spite of the fact that the issue of fighting against corruption is very relevant for researchers, the 
aspect concerning definition of interconnection and interrelation between corruption and gender-balanced 
participation in governance was not considered yet. 

The purpose of the article. The main purpose of this article is to analyze peculiarities of gender-
balanced participation in political power as one of the measures to overcome corruption. 

Presentation of the basic material. Before considering global and Ukrainian experience of anti-
corruption activities, it is appropriate to conceptualize this phenomenon. 

The term "corruption" often refers to the process associated with direct use by official person of 
rights (powers) given by post, for personal gain, including subornation of officials and political leaders, 
bribery, etc1. 

Broad understanding of corruption as a phenomenon is not limited to bribery (subornation), this 
approach is typical for authors of the Western school of law. One can agree with D. Bailey that corruption 
is the abuse of power as a result of its use for personal purposes, which do not necessarily have to be 
material2. 

According to the Council of Europe Convention on fighting against corruption: "Corruption is direct 

                                                      
1 Румянцев, ОГ., Додонов, В.Н. (1997). Юридический энциклопедический словарь. Москва: ИНФРА-М, 134. 
2 Камлик, М.І. (1999). Міжнародні правові акти та законодавство окремих країн про корупцію. Київ: Школяр, 
156. 
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or indirect solicitation, offering, giving or acceptance of a bribe or any other wrongful advantage or the 
possibility of its acceptance that violates proper performance of any obligation by a person that receives a 
bribe, improper advantage or ability to have the benefit, or behavior of a such person"1. 

To overcome corruption in Ukraine a number of relevant laws were adopted. Now issues of fighting 
against corruption are regulated by the Law of Ukraine "On Prevention of Corruption", 20142, as well as by 
a number of normative-legal acts aimed at its realization. 

However, despite the extensive legislative fundamentals, according to the "Global Corruption 
Barometer", that is a public opinion poll on corruption of Transparency International, only 16% of 
Ukrainians deem government measures to combat corruption effective, 59% admit them ineffective, the rest 
were undecided. 34% of respondents paid bribes at least once in life. 

30% of Ukrainians believe that for 2007-2010 the level of corruption in the country has increased, 
63% think that remained the same and only 7% believe it has decreased. 

The most corrupted structure, according to our compatriots, is a court3. 
It should be noted that corruption is a major problem not only for Ukraine but also for international 

community as a whole. This is evidenced by activities of such organizations as the United Nations and the 
Council of Europe and adopted by them Convention on the fight against corruption4, as well as activities for 
its implementation. 

To overcome this negative phenomenon specialized international institution exists – the Group of 
States against Corruption (GRECO), created by the Council of Europe in 1999 in order to improve the 
capacity of member-states to fight against corruption, to adhere decisions adopted by the States and to 
undertake appropriate anti-corruption measures. 

Ukraine joined GRECO in January 1, 2006, ratifying the Civil Convention against Corruption5. Thus, 
the state has agreed to be assessed by GRECO concerning the implementation into national legislation of 
provisions of criminal and civil conventions against corruption of the Council of Europe, the Guiding 
Principles for the Fight against Corruption of the Council of Europe, adopted in the framework of the 
Program of Actions against Corruption, approved by the Council of Europe6. 

Due to the fact that Ukraine joined GRECO after the end of the first round of GRECO evaluation, 
during the second round, Ukraine was referred to general valuation procedures covering both the first and 
second rounds of evaluation. 

GRECO, in accordance with Article 10 of its Statute, agreed that the first round of evaluation should 
cover the following issues: 

- Independence, specialization of means at the disposal of national authorities responsible for 
preventing and combating corruption; 

- The size and scope of immunities (from investigation, prosecution or before the court on 
corruption). 

The second round of evaluation covers the next issues: 
- Income from corrupt activities (seizure and confiscation of proceeds from corruption activities; the 

connection between corruption and crimes involving money laundering and organized crime); 
- Public administration and corruption; 
- Legal entities and corruption7. 
From 19 to 24 November of 2006 Ukraine was visited by evaluation team of GRECO – GET 
                                                      

1 Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією 1999 (Рада Європи). Офіційний сайт Верховної Ради. 
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2 Закон про запобігання корупції 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. < 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>. 
3 Corruption by Country / Territory. Ukraine. Transparency International - The Global Anti-Corruption Coalition. 
<http://www.transparency.org/country#UKR>. 
4 Конвенція проти корупції 2003 (Організація Об’єднаних Націй). Офіційний сайт Верховної Ради. 
<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_c16>, Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією 1999 (Рада 
Європи). Офіційний сайт Верховної Ради. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_102>. 
5 Цивільна конвенція про боротьбу з корупцією 1999 (Рада Європи). Офіційний сайт Верховної Ради. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_102>. 
6 Украина готовится к четвертому раунду оценивания GRECO. Информационное агентство МИНПРОМ. 
<http://economics.unian.net/rus/detail/127558>. 
7 Statute of the GRECO. Appendix to Resolution (99) 5. Council of Europe. 
<http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/documents/statute_en.asp>. 
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(GRECO Evaluation Team), accompanied by a member of the Secretariat of the Council of Europe. Prior to 
that GET was given answers to questions of evaluation questionnaire and supporting documents. 

The structure of GET consisted from: Algimantas Shepas (Director, Institute of Law, Lithuania), 
Aleksandra Kapishovskaia (Counselor of the Department for International Affairs, Ministry of Justice of 
Slovakia), Anna Myers (Deputy Director of the organization "In the public interest", UK) and Wolfgang 
Schmidt (senior prosecutor Germany). 

The report about the first two stages of inspection was represented by Ukraine in early 2007 and 
approved at the 32nd plenary meeting of GRECO in Strasbourg, which took place 19-23 of March, 20071.  

The main purpose of the report was to assess the effectiveness of measures taken by Ukrainian 
authorities to comply with the first two stages. The report submitted description of the situation and a 
critical analysis for each issue. 

The conclusions included a list of 25 recommendations adopted by GRECO and addressed to 
Ukraine in order to improve the level of compliance with the provisions being considered. 

The first supplementary report about two rounds of inspection was provided by Ukraine in May 
2009. At the same GRECO noted that 8 recommendations are considered as implemented and 17 
recommendations as partially implemented. Then, in March 2012, our government has presented the second 
supplementary report. According to it out of 17 recommendations, the implementation of which lasted, 
Ukraine partially implemented 10 of the recommendations and has not complied with 3 of 
recommendations. 

As the Minister of Justice Oleksandr Lavrynovych noted in his report GRECO drew attention to the 
positive developments in the implementation of some recommendations. In particular, it is about creating of 
an anti-corruption body concerning anti-corruption policy, the adoption of the National Anti-Corruption 
Strategy and Action Plan for its implementation, improvement of legislation on public procurement, etc2. 

According to the results of the third round on the assessment of the activities undertaken by 
Ukrainian authorities to criminalize acts of corruption, as well as assessing the transparency of financing of 
political parties, which was held in 2007-2011, corresponding reports were made to each of the two points3. 
Out of their content is seen that situation in the country continues to deteriorate, so number of crimes under 
article "bribe-taking" was growing. If in 2008 there were 1910 "bribe-taking" crimes, then for 11 months in 
2010 the number increased to 2530. However, a positive trend is the fact that the level of detection, the 
number of convictions for this type of crime though slightly, but increased (from 34 % to about 38%)4. 
Experts of GRECO formulated 8 recommendations to improve the provisions of the Criminal Code 
regarding regulation of active and passive bribery in the public and private sphere. 

At present in Ukraine takes place the fourth round of evaluation which began in May 20125. 
Monitoring is carried out in order to assess anti-corruption measures, which are carried out in the sphere of 
activity members of parliament, judges and prosecutors, and their compliance with Council of Europe 
standards. 

Another important international institution, which aims to fight corruption, was established in 1993. 
It is known as Transparency International and it is an international non-governmental organization to fight 
and investigate corruption around the world. 

According to a survey conducted by this organization, in 2011 Ukraine ranked 152 place on the level 
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of corruption out of 183 in the world. Our country has gained 2.3 points1. The level of corruption in the 
country is estimated by ten-point system from zero (maximum level) to ten (minimum). For comparison, in 
2010 our state took 134 place in this ranking. As you can see, there has been a very negative trend that must 
be overcome, that’s why the study of international experience may help. However, the results of 2014 
monitoring showed that situation has improved; Ukraine takes 142 place out of 175 and gains 2.6 points. 

Useful for the purposes of this study is to examine global indicators of the level of corruption in 
2014, represented by Transparency International as a world map and compare them with the map of 
Interparliamentary Union "Women in Politics: 2015", prepared as at January 1, 2015 

Comparison of these maps gives a very interesting result: in countries with a high level of 
representation of women in Parliament, the level of corruption is lower. Thus, the undisputed leaders in 
both criteria are the countries of Northern and Western Europe, as well as some others. 

For example, among the first 30 countries that have the lowest risk of corruption (from 6.3 to 9.2 
points), we may mention such countries as Denmark – the first line with an index score of 9.2 points, then 
New Zealand – 9.1 points, Finland – 8.9 points, Sweden – 8.7 points, Norway and Switzerland – 8.6 points, 
which accordingly occupy the II, III, IV and V places in the ranking, followed by the Netherlands – 8.3 
points, Iceland – 8.3 points, Austria – 8.0 points, Germany – 7.9 points, Spain – 6,3 etc2. 

At the same time, among the top 30 states with the highest percentage of women in parliament (from 
53% to 30%) is also Sweden, where women make up 43.6% of Members of Parliament, Finland – 42.5%, 
Iceland – 41.3%, Spain – 41.1%, Norway – 39.6%, Denmark – 38%, the Netherlands – 37.3%, Germany – 
36.5%, New Zealand – 31.4%, Switzerland – 30.5%, Austria – 30.6%.3 

Hence we may conclude that there is a relationship between the level of corruption in society and 
gender parity in power structures. 

As the abovementioned data shows, the establishment of gender equality in a state may help to 
overcome corruption in society. In any case, the establishment of equal representation in parliament may be 
one of the factors that reduce the level of corruption. 

This conclusion is supported by studies in the field of management and psychology that allocate key 
qualities of women-leaders and men-leaders. According to this research, women possess qualities such as 
flexibility, striving to resolve a situation by reaching compromises; they are softer, less ambitious, etc. 

For example, L. Pampukha highlights a number of features which confirm that female management 
style is much more diverse. Among them are features which, in our view, reduce the level of corruption, 
namely: taking a bribe, in case of women-leaders compared with men-leaders. These features are: 

1) motivation to work: for a man it is career growth and self-expression, for woman it is performance 
of a target; 

2) women pay more attention to interpersonal relationships with colleagues, that leads to improved 
climate in the team, where a leader is a woman; 

3) women are emotional, tend to "ruminate" a situation, i.e. may foresee the consequences of actions 
and adjust them; 

4) women are characterized by flexibility, situationality, ability to adapt to a situation, ability to 
switch from one social role (manager) to another (mother, wife). 4 

All of these personal qualities of a woman, in our opinion, reduce the risk of corruption as in public 
administration and local self-government so in the private sector. This is explained by the fact that with a 
woman is easier to reach an agreement without using corruption, but simply expressing all the arguments to 
support the position. Woman is more inclined to get into someone’s position and help him. 

Analysis of international experience based on data collected as part of the research program World 
Values Surveys about 18 countries in 1981 and 43 countries in 1991, shows that women are less likely to 
use illegal and dishonest behavior style than men. 

                                                      
1 Corruption by Country / Territory. Ukraine. Transparency International - The Global Anti-Corruption Coalition. 
<http://www.transparency.org/country#UKR>. 
2 Corruption perceptions index 2014. Transparency International - The Global Anti-Corruption Coalition. 
<http://www.transparency.org/cpi2014>. 
3 The world map «Women in Politics: 2015: Situation on 1 January 2015». Inter-Parliamentary Union. 
<http://www.ipu.org/pdf/publications/wmnmap15_en.pdf>. 
4 Пампуха, Л.А. (2009). Гендерные аспекты эффективного менеджмента. Вісник Національного технічного 
університету України “Київський політехнічний інститут”. Філософія. Психологія. Педагогіка”  
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Also, a significantly greater proportion of women, than men, believe that certain actions may not be 
justified under any circumstances. For example, 77.3% of women consider unacceptable taking of a bribe in 
the course of duty, at the same time, among men the figure is 72.4%. 

It should be noted, however, that in 1991 survey of 43 countries in 7 countries men were less likely 
to take bribes. In the remaining countries in 1991 and in all 18 countries surveyed in 1981, women were 
less likely to accept bribes1. 

And, although statistically significant gender differences were found in all countries, still we should 
agree with the conclusions of World Values Surveys that gender-differentiated attitude towards corruption 
is more or less typical for the whole world. 

Kaufman, who in result of the 1998 study in more than 80 countries, shows an inversely proportional 
relationship between corruption and the index of socio-economic rights of women, and comes to similar 
conclusions2. 

Conclusions and propositions. Gender-balanced participation in national governmental structures is 
a means to improve the quality of governance, and thus a means to fight against corruption. The high level 
of participation of women must help society understand the importance of a gender problem in considering 
of political processes, political decision-making and activities. 

In this direction advanced initiative is integration of a gender approach in Ukraine during the reform 
of public service. In our opinion, a huge step forward in this area is the fact that the draft Strategy of state 
personnel policy of Ukraine contains a section VIII «Gender Policy". 

Ukrainian society needs a profound mental transformation that will change the traditional roles of 
men and women in society, develop partnership relations between both sexes and lead to adoption of 
gender democracy. This, in turn, will help to cope with many acute problems of modern Ukrainian society, 
including corruption. 

In order to overcome existing gender inequalities in public administration of Ukraine we would like 
to offer a number of measures. Such measures may include: integration of a gender approach to participants 
of decision-making, the development of strategic policy from a gender perspective, monitoring of the true 
state of women and men representation, application of evaluation methods using gender-sensitive 
indicators, validation and implementation of equality ideology, cooperation with civil society, the creation 
of prerequisites for implementation of function of motivation in forming gender equality, etc. 

Also, in our opinion, at the initial stage it is advisable to implement system of gender quotas at the 
legislative level. 

All of these measures to establish gender parity in our society, in management will lead to positive 
results in cultural, economic and political spheres of life, will contribute to the rule of law and help to fight 
against corruption. 
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<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18>. 
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MILESTONES OF DEVELOPMENT OF YOUTH 
ORGANIZATIONS IN THE KHERSON REGION IN UKRAINE: 
FROM INCEPTION TO MODERN TIMES 

In the article the stages of development and operation of youth movements and organizations in 

the Kherson region in Ukraine are revealed. The advanced modern periodization of youth 

associations development was given, comprising seven main stages, which cover the period of 

formation and functioning of youth organizations from their origin in the lands of Kherson to 

modern days. Each stage of development is given a brief description that reveals and defines 

typical causes and activities of youth movements and organizations that operated in a given 

period of time and are functioning today. The artice gives basic quantitative data of Youth 

Organizations in Kherson region and difficulties of their development and activities were 

described. 
Key words: sections, youth groups, informal groups of young people, youth movement, a youth 

organization, youth association. 

Зважаючи на те що на сьогодні не існує єдиного концептуального підходу щодо вивчення 
молодіжних рухів та організацій у світі в цілому та в Україні зокрема, ми не можемо говорити й про 
наявність єдиної періодизації розвитку молодіжного руху.  

Враховуючи нерівномірність та неодночасність виникнення перших осередків молодіжних 
об’єднань на різних територіях та землях України, ми можемо стверджувати, що, окрім науково 
прийнятих періодизацій, які пропонують дослідники українського молодіжного руху (В. 
Головенько, В. Головатий, К. Плоский та ін.), існують або використовуються періодизації, 
характерні для певного регіону або області, базою яких є періодизація, загальна для розвитку 
українського молодіжного руху.  

Серед дослідників, які вивчали участь молоді та молодіжних рухів у житті країни, в 
управлінні політичними та суспільними процесами, її участь у державотворчих процесах, можна 
назвати відомих науковців: В. Барабаша, М. Головатого, Є. Головаху, В. Головенько, І. Ільїнського, 
Є. Косенко, В. Криворученко, О. Корнієвського, М. Михальченко, В. Мошнягу, Н. Паніну та ін. 

Проблемі діяльності молодіжних формувань присвячені праці таких авторів, як О. 
Амбарцумов, О. Бастиркін, Н. Бєхтєрєв, Ф. Бурлацький, О. Бутенко, К. Волкова, Є. Здравомислова, 
І. Карпець, В. Колонтай, О. Кузьмін, Є. Личко, О. Нелюбій, В. Пертцик, С. Плаксій, І. Фролов, Е. 
Ширяєв, О. Яницький, О. Ямпольська та ін.  

Серед сучасних українських дослідників молодіжної проблематики вагомий внесок зробили 
О. Балакірєва, В. Бебик, М. Головатий, В. Головенько, І. Демченко, О. Корнієвський, В. Кулик, М. 
Перепелиця, В. Ребкало, В. Рябіка, В. Соколов, Л. Сокурянська, Н. Черниш, В. Якушик, О. Яременко 
та ін. 

Питання молодіжного руху Херсонщини висвітлювалися в працях В. Сусорова, колективних 
працях Д. Бєлого, М. Єлігулашвілі, О. Мошнягула, довідкових матеріалах і збірках. Деякі питання 
розвитку окремих молодіжних організацій та об’єднань у Херсонській області розкривались у 
статтях В. Лубчака, К. Славіної, І. Сошнікової та ін. 

На Херсонщині, як і в інших областях України, протягом усього історичного становлення 
молодіжних рухів та організацій також були осередки представництва молоді. За наявності значної 
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кількості досліджень державної молодіжної політики, участі молоді в громадському житті, 
діяльності молодіжних організацій та рухів регіональний аспект розвитку та функціонування їх 
залишається малодослідженим.  

Беручи до уваги актуальність вивчення регіональних особливостей історичного розвитку та 
функціонування молодіжних об’єднань, у своєму дослідженні ми намагались вирішити такі 
завдання: 

1. дослідити історичні етапи розвитку та функціонування молодіжних рухів та організацій на 
території Херсонської області; 

2. проаналізувати періоди становлення та основні види молодіжних рухів й організацій 
Херсонщини в історичній ретроспективі. 

Спираючись на існуючу авторську періодизацію розвитку та функціонування молодіжних 
рухів і організацій в Херсонській області історика та політичного діяча В. Сусорова, яка охоплює 
періоди від 80-х років ХІХ ст. до другої половини 90-х років ХХ ст., ми поширили та вдосконалили 
вже існуючі (три) етапи та запропонували власні історичні періоди розвитку молодіжних рухів та 
організацій, що характеризуються певними суспільно-політичним подіями як в Україні в цілому, так 
і на Херсонщині зокрема. 

Удосконалена та осучаснена періодизація розвитку та функціонування молодіжних рухів й 
організацій на Херсонщині характеризує історичні етапи від появи молодіжних об’єднань на землях 
Херсонщини і до сьогодні:  

І етап – 80-і роки ХІХ ст. – 20-і роки ХХ ст.; 
ІІ етап – 20-і роки ХХ ст. – 80-і роки ХХ ст.; 
ІІІ етап – охоплював 80-і – другу половину 90-х років ХХ ст.; 
ІV етап – починався з другої половини 90-х років ХХ ст. і продовжувався до 2002 р.; 
V етап – охоплював 2003–2008 рр.; 
VІ етап – почався з 2009 р. і продовжувався до кінця 2013 р.; 
VІІ етап – кінець 2013 р. і до сьогодні.  
Перший етап молодіжного руху на Херсонщині розпочався приблизно у 80-х роках ХІХ ст. у 

період зростання національної свідомості навколо ідеї української державності. На той час у 
повітовому місті Херсоні було сформовано, як і в багатьох інших містах та селах, гуртки 
радикальної молоді «Молода громада» та «Молода Україна», діяльність яких було спрямовано на 
вирішення загальнонаціональних питань: соціальної справедливості, національної 
самовизначеності. 

На початку ХХ ст. держава та партія робили ставку на комсомол, проводивши активну 
боротьбу з іншими молодіжними структурами, тому всі осередки молодіжних угруповань 
Херсонщини були підпільними та діяли під керівництвом організацій, сформованих у центрах: 
Незалежна соціал-демократична спілка молоді, Організація анархістської молоді України «Набат», 
функціонували робітничі союзи молоді, які 1918 р. об’єднались у комсомол.  

У 20-х роках ХХ ст. молодіжні рухи на Херсонщині, як і на інших територіях, 
характеризувалися масовими залученнями підлітків, дітей та молоді до політики, працювали 
політичні табори, яких на території України налічувалось чотири. Крім цього, функціонували 
неполітизовані організації, котрі переслідувались різними військово-політичними силами1. До 
середини 20-х років усі молодіжні організації, крім піонерії та комсомолу, були розігнані.  

Кінець 30-х років позначився в історії періодом реорганізації піонерських організацій, 
перетворення їх на підручний механізм боротьби за шкільну успішність. До однієї з таких 
реорганізованих піонерських організацій можна віднести тимурівський рух, який поширювався по 
всій території Радянського Союзу.  

Особливе місце посідала поява різних організаційних форм у молодіжному русі 
гуманістичного напряму після 1956 р. (комунарівський рух, гарібальдійці, каравелівці). Таким 
чином, у період розквіту тоталітаризму молодіжний рух намагався повністю підпорядкувати 
молодих людей певним соціальним структурам2. Суспільно-політичні реформи, розпочаті в середині 
80-х років ХХ ст. у колишньому Радянському Союзі, дали можливість певній частині молоді 

                                                      
1 Панагушина, О. (2010). Соціалізація дітей підліткового віку у діяльності молодіжних організацій: 
монографія. Херсон: РІПО. 
2 Головенько, В.А. (1997). Український молодіжний рух у XX столітті (історико-політологічний аналіз 
основних періодів). Київ: А.Л.Д.  
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повірити у свої сили і стати на шлях свободи, активного розвитку власних політичних і творчих сил. 
Молодіжні громадські об’єднання (незалежно від типу) в той час розглядались як невід'ємна частина 
держави.  

Взявши за основу загальний аналіз становлення молодіжного руху в Україні, доцільним є 
проведення ретроспективного аналізу розвитку молодіжних організацій на локальному рівні 
Херсонської області. 

Сучасні дослідники відзначають, що процеси демократизації, гласності, плюралізму 80-х років 
зумовили виникнення значної кількості неформальних молодіжних формувань. На місцевому рівні 
багато молодіжних об’єднань за інтересами створили обласні, міські, районні та інші комітети 
комсомолу, більшість неформальних організацій у Херсонській області теж було підтримано 
комсомолом. 

У 1984–1985 рр. при комітетах ЛКСМУ вищих та середніх спеціальних навчальних закладах 
області створюються молодіжні центри. До цього часу існували студентські й учнівські клуби, але 
вони були більш політизовані1. Так, 1984 р. у Бериславському педагогічному училищі появляється 
молодіжний центр, що об’єднав у собі дискоклуб, вокально-інструментальний ансамбль, 
студентський театр естрадних мініатюр, студентський ляльковий театр, наукове студентське 
товариство, спортивну секцію дзюдо. Аналогічні молодіжні центри появляються в Херсонському 
індустріальному інституті, морехідному училищі ім. лейтенанта Шмідта, машинобудівному та 
судномеханічному технікумах. 

Пізніше, у 1987–1989 рр. молодіжні центри створюються Херсонським, Каховським, 
Новокаховським, Скадовським, Білозерським, Високопільським райкомами комсомолу, а також 
комітетами ЛКСМУ великих промислових та сільськогосподарських підприємств. Активний процес 
підтримки ними неформальних молодіжних об’єднань говорить про нові кадри, які прийшли в 
комсомол того періоду, а також про динамічні процеси, що відбувалися всередині молодіжного 
середовища. 

Варто зазначити, що рушійною силою, котра стала виразником соціально-політичних поглядів 
активної частини молоді того часу, була молодіжна культура. Неформальні об’єднання («хіпі», 
«панки», «металісти», «рокери») об’єднувалися на основі спільного дозвілля. Рок-культура була 
альтернативою наявній ідеології, що об’єднала молодь різних національностей, різних політичних 
поглядів.  

1986 р. було проведено І Новокаховський рок-фестиваль «Серпень-86». На той час на півдні 
це сприймалося як політична акція. Після «Серпня-86» щороку проводився фестиваль «Рок-н-рол 
Таврійський». Оргкомітет фестивалю 1989 р. поступово перетворився на клуб молодих виборців. 
Того самого року почала виходити «незалежна газета новокаховської молоді «Дія»2.  

1987 р. в м. Херсоні пройшов І Міський фестиваль бардівської пісні. З 1988 р. проводяться 
рок-фестивалі. 1989 р. починає друкуватися міська молодіжна газета «Єдність», появляється міський 
клуб молодих виборців. Усі ці заходи проводили працівники комсомолу. Реакція влади на таку 
активність молоді була різною, іноді такі заходи закінчувалися для організаторів звільненням з 
роботи, доганами тощо. 

Наприкінці 80-х років комсомольські організації області починають більше уваги приділяти 
проблемі соціального захисту молоді. Тоді ж появляються молодіжні центри праці, кооперативи, 
центри науково-технічної творчості молоді, що стають місцем першого знайомства з ринковою 
економікою, дають змогу працевлаштуватися молоді, студентам. Створюється при комсомолі низка 
патріотично-спортивних клубів – обласне патріотичне об’єднання «Підводний пошук», Херсонське 
міське молодіжне військово-спортивне об’єднання «Сатурн»; появляються обласна та міські 
організації «воїнів-афганців». 

У 1989–1990 рр. у районах області появляються дискусійні клуби, клуби молодих виборців.  
У 1990–1991 рр. робляться спроби створення студентської міської організації в м. Херсоні. За 

ініціативи Херсонського міського комітету у справах молоді організовано молодіжний Фонд «Нова 
Україна». 

З 1991 р. діє Спілка піонерських організацій Херсонщини, що в основному займалась 
проведенням масових заходів для дітей в місті Херсоні. 

                                                      
1 Сусоров, В. (1997). Молодежное движение на Херсонщине в начале ХХ века. Херсон, 6. 
2 Сусоров, В. (1997). Молодежное движение на Херсонщине в начале ХХ века. Херсон, 8. 
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1992 р. появляється Асоціація молодих істориків «Геродот», яка розпочинає археологічні 
розкопки в селі Тягинка Бериславського району Херсонської області та займається просвітницькою 
діяльністю. 

1993 р. народжується патріотична молодіжна організація «Нова генерація», основу якої 
складали студенти херсонського педагогічного інституту, але членами організації були також 
студенти інших вузів, школярі, службовці, військовослужбовці. Основна мета організації – 
виховання патріотів України, тому значну увагу члени приділяли просвітницькій та культурній 
діяльності. Активну участь організація бере у Форумі українських молодіжних організацій у лютому 
1994 р. в Києві1. 

1993 р. у Херсоні створюється відділення міжнародної молодіжної організації AIESES. Це 
об’єднання привернуло до себе увагу значної кількості студентів. Кредо організації: «Не брати 
участі в політичних акціях, а займатись економікою, підвищувати освітній та кваліфікаційний рівень 
студентів».  

1995 р. у Херсоні реєструється Асоціація молодих театралів, до якої входять студенти з трьох 
інститутів міста. Об’єднання займається проведенням концертів, конкурсів, фестивалів, створює 
самодіяльний театр естрадних мініатюр. Тоді ж створюється молодіжний фонд «Допомога МВС 
України», а також за ініціативою кількох молодіжних організацій – незалежне інформаційне 
агентство «Молода Європа». 1994 р. появилась Асоціація команд КВК України. Цього самого року 
появляється проект утворення Міжнародного молодіжного чорноморського клубу.  

У березні 1995 р. представники молодіжних організацій Херсона взяли участь у міжнародній 
конференції в місті Кишиневі «Інформування та координація дій молодіжних та студентських 
організацій країн Східної Європи та Азії». Наприкінці 1995 р. появляється молодіжне крило 
обласного РУХу.  

Протягом цього часу, починаючи з 1985 р., на Херсонщині створюється чимало релігійних 
об’єднань, але таких чисельних та відомих в Україні своєю діяльністю молодіжних релігійних 
організацій, як «Українська молодь – Христові» на Львівщині чи «Орден скаут-гвардійців» на 
Житомирщині, у Херсонській області зареєстровано не було. 

Починаючи з 1991 р. появляється декілька молодіжних спортивних об’єднань, творчі 
об’єднання молодих поетів, музикантів, художників, модельєрів. Такі гуртки майже всі були 
незареєстровані та діяли неформально. Членів таких організацій зазвичай об’єднували неписані 
норми й правила, що іноді є глибшими за формальні. 

Влітку 1992 р. при підтримці Українського фонду міжнародного молодіжного співробітництва 
«Лідер» та Міністерства України у справах молоді та спорту відбувся фестиваль «Таврійські ігри», 
який згодом виріс у культурний феномен України. На ньому було створено «Таврійський клуб», у 
який увійшли молоді талановиті бізнесмени, політики, діячі культури, науковці України. Це 
об’єднання вийшло далеко за рамки регіонального молодіжного руху. 1995 р. в Херсоні створюється 
«Молодіжне коло» – міська координаційна рада, куди ввійшли представники майже всіх 
молодіжних об’єднань. 

Починаючи з 1997 р. на Херсонщині спостерігається зростання кількості молодіжних 
організацій, спілок, об’єднань як зі статусом обласних, місцевих, так і осередків всеукраїнських 
організацій. Зокрема, у період з 1997-го по 2000 р. налічувалось дев’ять осередків усеукраїнських 
молодіжних організацій, таких, наприклад, як Херсонська міська організація Спілки Християнсько-
демократичної молоді, Херсонська обласна молодіжна громадська організація «Молодий рух» тощо, 
та 29 із місцевим статусом: Клуб творчої молоді, молодіжна організація «Нова генерація», 
молодіжно-спортивний клуб «Будо» та ін., але не всі новостворені молодіжні об’єднання діяли 
формально або реєстрували власну діяльність у відповідних державних установах. 

У період з 2001-го по 2004 р. свою діяльність легалізували на території Херсонщини 34 
осередки всеукраїнських організацій: Білозерська районна організація Соціалістичного конгресу 
молоді, Генічеська районна організація громадської організації «Українська Соціал-демократична 
молодь»; дев’ять обласних організацій: молодіжна громадська організація «Федерація айкідо 
Херсонської області», Херсонська обласна громадська організація «Комітет по захисту соціальних 
інтересів студентів і курсантів «За наше майбутнє»; 33 міських об’єднання: Бериславська районна 
громадська молодіжна організація «Творча ліга», Високопільська районна молодіжна громадська 

                                                      
1 Сусоров, В. (1997). Молодежное движение на Херсонщине в начале ХХ века. Херсон, 12.  
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організація «Нове покоління», Херсонська міська громадська організація «Молодіжний 
християнський рух «Анастасіс» та багато інших. 

За 2005–2010 рр. спостерігалась тенденція до масового створення молодіжних об’єднань та 
організацій різного спрямування, метою яких було задоволення потреб молодого покоління та 
вирішення різних соціальних питань жителів міста та області, політизація молодіжних організацій 
тощо. У Херсонській області легалізували власну діяльність 192 молодіжні організації – місцеві 
молодіжні об’єднання та місцеві осередки всеукраїнських і міжнародних громадських організацій: 
Херсонська обласна громадська організація «Молодіжний Центр регіонального розвитку», 
Херсонська обласна організація всеукраїнської молодіжної громадської організації «Молодіжний 
Союз Наша Україна», Обласна молодіжна громадська організація «Херсонський дитячо-юнацький 
спортивний клуб бойових мистецтв «Фенікс», Херсонська обласна організація Всеукраїнської 
громадської організації «Молодь за справедливість», Херсонська обласна молодіжна громадська 
організація «Фундація сприяння громадянської активності», Херсонська обласна громадська 
організація «Молодь до влади», Херсонський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної 
громадської організації «Молодіжний центр працевлаштування» та ін. 

Початок новітнього етапу (2013–2014 рр.) характеризується масовою появою молодіжних 
об’єднань в Україні та на Херсонщині зокрема, пов’язаною із соціально-політичними подіями у 
країні. Переважно це волонтерські організації та рухи (Волонтерський батальйон «Херсонська 
Чайка», «Ми – херсонці», «Херсонські волонтери», «Крим SOS» та ін., діяльність яких спрямовано 
на допомогу військовослужбовцям, задіяним у подіях на сході України, та їхнім родинам, тимчасово 
переселеним особам з окупованих міст та особам із статусом «біженці».  

Також створюються і функціонують добровольчі батальйони, членами яких також є 
переважно молоде покоління, яке усвідомило власну роль у розбудові незалежної держави, відчуло 
важливість власних сил та внутрішніх ресурсів. Серед таких спецпідрозділи охорони громадського 
порядку, добровольчий батальйон й одночасно полк патрульної служби міліції особливого 
призначення МВС «Херсон» та 21-й батальйон територіальної охорони ЗСУ «Сармат»; 
спостерігається сполучення та об’єднання молодого покоління навколо спільної ідеї - збереження 
територіальної цілісності України. 

Сьогоднішні події в сучасній Україні додали специфічних умов створенню молодіжних 
об'єднань у цілому в Україні та на Херсонщині зокрема. Серед них найактуальнішими для 
херсонського регіону є: загроза соціальних та політичних конфліктів серед населення міста та 
області, серед постійного населення та вимушених переселенців, створення військових формувань 
різного роду діяльності (від оборонних до радикальних), потреба населення в інформуванні, 
психологічній та консультативній підтримці, потреби осіб зі статусом «біженець», «вимушений 
переселенець», потреби військовослужбовців, що мають статус «учасник АТО», потреби сімей 
військовослужбовців, що загинули в зоні АТО, тощо. 

За даними Головного управління статистики в Херсонській області, кількість молодіжних 
організацій щороку зростає, починаючи з 1997 р. яскраво помітна тенденція: щороку лави 
молодіжного руху Херсонщини в середньому поповнюють 10–13 нових молодіжних об’єднань.  

Якщо 1997 р. таких було 15 організацій, 1999 р. – 36, 2001 р. – 74 об’єднання, то 2003 р. – це 
вже 105, 2005 р. – 134 молодіжні структури, 2007 р. – 158, 2010 р. – 192 молодіжні організації1. 

На 1 березня 2014 р., за даними Головного управління статистики в Херсонській області, на 
Херсонщині діє 186 молодіжних організації, що є різними за статутними завданнями, цілями та 
напрямами діяльності. На жаль, можемо констатувати, що практика останніх років підтверджує 
вислів «кількість не замінює якості», оскільки лише декілька десятків молодіжних організацій (це 
стосується як об’єднань із місцевим статусом, так і осередків всеукраїнських організацій) є дійсно 
дієвими, творчими, самостійними, що активно посідають своє окреме місце серед усього спектра 
молодіжних організацій, мають певний вплив у суспільстві й довіру молоді, розгалужені 
партнерські взаємозв’язки як з органами влади, так і з іншими соціальними партнерами, і мають 
солідні результати своєї діяльності. 

За інформацією відділу державної реєстрації Херсонської міської ради на 1 березня 2014 р., в 
області функціонують 63 молодіжні організації міського значення. У Головному управлінні юстиції 

                                                      
1 Участь молоді у прийнятті рішень на місцевому рівні: Звітна карта за результатами дослідження 
громадської думки молоді міста (2008). Херсон: «ТДС».  
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в Херсонській області зареєстрували свою діяльність 40 молодіжних організацій обласного значення 
та 39 об’єднань, що мають статус районних молодіжних об’єднань. 

Сьогодні в Херсонській області, окрім формальних молодіжних об’єднань, функціонують 
також неформальні рухи: молодіжні субкультурні угруповання, кількість яких за останні 10 років на 
Херсонщині (за інформацією ЗМІ) дуже поширилась, наприклад угруповання таких молодіжних 
субкультур, як: готи, фріки, емо, фани, скінхеди, байкери, крисятниці. 

За територіальним відношенням усі молодіжні організації молоді можна поділити: на 
міжнародні, які серед молодіжних організацій Херсонської області, на жаль, відсутні, на 
всеукраїнські (або їх осередки) – 20, регіональні (в області діє одне відділення такого роду 
організацій) та місцеві – їх 52. 

Значна конкуренція на ринку останнім часом змушує молодіжні організації вдаватися до 
розширення або навіть повної зміни полів діяльності, змушує до пошуку необхідних, затребуваних 
але непоширених «полів» та напрямів у різних сферах життєдіяльності громади. Наприклад, через 
відсутність екологічних, туристичних та релігійних молодіжних об'єднань на Херсонщині деякі 
організації останнім часом обрали «новими полями» діяльності організацію молодіжного та 
сімейного дозвілля, зелений та духовний туризм тощо. 

У цій справі громадські молодіжні організації ще недостатньо співпрацюють з центрами 
соціальних служб для молоді, недостатньо виділяється коштів для підтримки діяльності цих 
організацій, майже відсутня методична та організаційна допомога з питань соціального становлення 
та розвитку молоді. 

Зрозуміло, що на сучасному етапі розвитку Україна переживає період, притаманний майже 
всім посттоталітарним країнам. Багаторегіональне українське суспільство, яке не може розвиватись 
за єдиним зразком, не дає можливості впроваджувати єдиний шаблон у побудові та розвитку 
молодіжних рухів та об’єднань. Катастрофічне зростання кількості політичних партій в Україні та 
на Херсонщині підтверджує думку, що політизовані молодіжні організації окремих політичних 
партій навряд чи зможуть посісти вагоме місце в молодіжному русі.  

Міжнародні традиції, які пропагуються низкою нових політичних і ідеологічних течій, 
впливають на активізацію діяльності воєнізованих, радикальних та активних молодіжних 
організацій. Стає зрозумілим, що формування соціально-світоглядних орієнтацій молодих людей – 
проблема, від якої залежить майбутнє України. А вибір таких орієнтацій залежить не тільки від 
виховання, але й багато в чому від державної й громадської політики, підтримки та допомоги 
молодіжному рухові в його розвитку і становленні.  

Процес розвитку молодіжних рухів та організацій на Херсонщині відбувається у складних 
соціально-економічних умовах, що спричиняє бажання молодих людей створювати в першу чергу 
молодіжні організації соціального спрямування. Враховуючи це, значна частина молодіжних 
організацій декларує свою діяльність як вирішення соціальних, професійних, освітніх питань, 
прагнучи забезпечити певний соціальний захист. 
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PERSONIFICATED IMAGE AS A POLITICAL 
COMPONENT OF EFFECTIVENESS OF LOCAL 
GOVERNMENT BODY 

Formation of favorable image for authorities is one of the most urgent problems in 

contemporary Ukraine. Key element of the governmental system is local government, therefore, 

the article deals with the concept of image of local government body and describes its 

personificated component. The author reveals the effect of this component on the effectiveness 

of local government body. The specificity of formation of personificated governmental image 

was considered, its components were determined and described. Given analysis represents 

reasons to believe that a phenomenon of "image of local government body" is a personificated 

image of its leader, village, town or city mayor in the minds of residents of local community. This 

image includes both personal features of a leader and directions of his activity. 

Key words: image, personificated image, local government body, image of local government 

body, environmental image, method of public indignation, habitar image, verbal image, kinetic 

image. 

In conditions of state independence of Ukraine as a sovereign state is updated search for effective 
ways to create a more efficient system of local government. This is one of the priority aspects of 
modernization of Ukrainian society, development of modern Ukrainian state because this system should 
meet the latest international standards, and also to take into account specific functioning of local 
government, which depends on a number of factors. Formation and use of attractive image of local 
government body is one of the key elements, not only for political success, but for a conquest of a local 
community electorate and for more effective government activity. 

That is why the urgent need appears to research and find new interrelations between local 
government and the local community. In particular, this concerns creation of an attractive image of power 
institution. In this respect, examination of components of local government image and finding of the 
"golden mean" has significant meaning, because this would allow to form a complete image of local 
authority as a meaningful harmonious process of interaction of leaders, that took high place in official local 
government structures. 

Analyzing the extent of scientific exploration of perspective image formation, it should be noted that 
this issue is considered from different angles of many studies, both domestic and foreign scientists. Modern 
scientific developments regarding the phenomenon of political image may be divided into several groups. 
The first of them include those works in which the main focus is mainly on the study of the phenomenon of 
leadership and psychological problems of individual image of political leaders, social activists and 
candidates. Representatives of the second direction consider the image of political movements, 
organizations, political system and a state as a whole. The third explore connections and relationships 
between them. Among the scientists who are productively working under defined problems should be 
mentioned S. Denysiuk, V. Zazykin, S. Zakharova, A. Ivannikova, E. Yegorova, L. Laptiev, V. Lisnychyi, 
D. Olshanskyi, O. Perelygina, O. Petrova, G. Pocheptsov, R. Romashkin, T. Homulenko, V. Shepel, 
G. Shvets and others. 

However, studies of these authors remain outside the analysis of mechanisms for formation of local 
government image in the context of personification of local authority with a certain person. That determines 
the relevance and defines the purpose of this article. 

The purpose of the article is to outline the concept of "image of local government body" in terms of 
its evaluation in public consciousness, and to characterize such component as personificated image of a 
leader. 

Traditionally, a local government body in the everyday consciousness of citizens is really identified 
with the current urban, rural or village head. Attention is focused on their words and actions. The leader of 
a local government and his team will inevitably face the image of a real and an ideal figure that emerged in 
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public consciousness of inhabitants of a local community. 
“With respect to the content of personal image we are talking about integration of social, 

occupational, psychological characteristics assigned to personal exterior. The image is composed on the 
basis of separate impressions that a person makes on people around in a result of observation, 
communication and interaction, as well as indirectly, based on the thoughts that passed through the 
communicative channels”1. It is information about a head of a local government body and relevant 
informational flows play an important role. 

At the same time "direct information when people learn about appearance, identity, world outlook, 
intellect of a candidate through direct contact with this candidate always comes in a very limited form". 
Therefore, the idea about own mayor in particular representatives of territorial communities is formed 
through gradual accumulation of both direct and indirect information "... more important for image 
formation is indirect information"2. 

Modern political processes in Ukraine are characterized by relatively low levels of trust for official 
information. Therefore, indirectly-forming information (A. Panasiuk term), obtained from the "third hand" 
(gossip, rumors, myths, anonymous information, magazine or newspaper articles, opinions about certain 
people or institutions of government, etc.) has enough weighty significance when forming the image. 

Analyzing methods of information transfer and its genres (relevant (official) and irrelevant (related)), 
S. Denysiuk singled out the following types of political communication, both formal and informal. In her 
opinion, the most effective means to influence public opinion is informal communication. In particular, she 
notes that "the best result gives implementation of informal communication through formal means of mass 
communication. For example, such a consequence has a message associated with the spread of so-called 
"black PR" or compromat. With properly constructed communication "black PR" technologies effectively 
trigger in terms of a goal (to improve or to deteriorate politician’s image). Subsequently, these rumors are 
independent carrier of informal political communication and penetrate into the informational space of 
society"3. 

Appearance of "black PR" and various compromat is very often observed during election campaigns 
when there’s a need to discredit or "adjust" the reputation of a particular leader of a governmental 
institution. As an example, the method of "compromat" which essence is to launch the information that 
raise doubts of an audience about competence of an "opponent". The main thing is to raise doubts 
concerning competence of an enemy, but not about competence of the charges. To use this method is 
necessary to create an event that will attract attention of targeted audience to this information; to launch this 
information, to spread it through media. Spread information should meet the following criteria: to be 
truthful, irrefutable, understandable, relevant and safe4. 

What factors create a solid image in construction of a personal image? Depending on the impact of 
factors that create a solid image, researchers distinguish the next components of an individual image: 
"environmental image", "habitar image", "verbal image" and "kinetic image". As V. Lisnychyi noted, 
"image is a holistic system, it includes many elements that are sometimes perceived as separate images"5. 
Below, we’ll consider each component of an individual image in more detail through the lens of a head of a 
local government body. 

As O. Panasiuk notes environmental image is artificial environment built by individual (residential 
home, car, office, etc.). For example, environmental image is presentation of income and property 
declaration of city-mayors that were collected and analyzed by the Center of Political Studies and Analysis, 
which took place during a nationwide monitoring campaign "Declaration without decoration" in 2012. In 
particular, it was noted that "the biggest income among mayors of Ukrainian cities in 2012 had Kharkiv 
mayor G. Kernes; his income was 16.3 mln. of UAH, at the same time he had no official dwelling. Mayor 
of Poltava and his family had the biggest number of automobile, mainly eight, but O. Mamai personally 

                                                      
1 Политическая имиджелогия (2006). Москва: Аспект Пресс, 36. 
2 Лісничий, В.В., Грищенко, В.О. та ін. (2001). Сучасний виборчий PR: навчальний посібник. Сєвєродонецьк: 
Видавничий дім «ЕВРИКА», 308. 
3 Денисюк, С.Г. (2012) Структурно-функціональний аналіз політичної комунікації. Наукові праці МАУП: зб. 
наук. пр. Київ: Вид-во МАУП, 2, 26. 
4 Вуйма, А. Черный PR. Защита и нападение в бизнесе и не только. <http://www.vuima.ru/book-pr-b.html>, 
(2015, May, 07). 
5 Лісничий, В.В., Грищенко, В.О. та ін (2001). Сучасний виборчий PR: навчальний посібник. Сєвєродонецьк: 
Видавничий дім «ЕВРИКА», 480. 
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owned only truck of 1992 release"1. 
"Environmental image" is taken into account in formation politician’s image but when a task is to 

"change", "correct" public opinion about the image of their candidate, various methods are used, including, 
and "the method of public indignation". Using official information from declarations of Ukrainian mayors 
is possible to specify the total annual income of heads of the cities; using "the method of public 
indignation" the aim is to find an object or a point that are capable anger the public. Finally, to anger public 
and stretch this indignation as long as it’s possible. Thus, the use of "method of public indignation" 
concerning mayors’ declarations of income will look as follow: experts – the Center for Political Studies 
and Analysis estimate that “family members of Poltava mayor A. Mamai declared a 36 times greater total 
revenue compared with earnings of the mayor. The family of Lviv mayor Andrii Sadovyi has earned 42 
times more than himself". 

We agree with the opinion of V. Lisnychyi that creating environmental image, "it is better to take 
"golden mean" principle as a base and represent home, office, cottage, car and other components better than 
other people exactly have, but at the same time, did not put the question "whence it?"2 even inadvertently. 

Habitar image (from latin «habitus» - appearance, exterior) is appearance deliberately or intuitively 
created by media through clothing, makeup, hairstyles. It also includes “objective image” presented by 
things created by an individual, verbal image (language and verbal self-representing) and kinetic image that 
is represented by facial expressions and gestures specific to an individual3. 

Habitar image is the most important component of direct image forming information. Main in its 
selection is to emphasize its expediency and not to deviate from the standard, positively perceived in this 
electoral field. As an example, business image of mayors at official meetings or at council sessions when 
communicating with the audience, which mostly includes deputies, civil servants and leaders at various 
levels, city leaders always dress "suit and tie" for "identification" with the ruling elite. 

Researcher A. Kubriakova describes landmark character of personal image through its conceptual 
structure. According to her definition, the image of a person is "first of all, a role that a person for some 
reason wants to play before an audience," because of it the nature of a created image should match an image 
in the minds of people (audience)"4. 

Although in minds of residents of local community mayors’ image is first of all an image of a 
"business person", but recently sport image becomes very popular for leaders of higher level authorities, 
politicians and heads of local governments. Sport is a part of human life; therefore a head of a local 
government body will gain the image of energetic, athletic, friendly person, having active lifestyle. For this 
image clothes favorite are pants of different types, especially jeans (and denim style in general); knitwear of 
all kinds of shirts, sweaters, jumpers, sweatshirts, etc.; favorite among outerwear are windbreakers and 
jackets, all with lots of pockets, zippers, velcro, etc. Women of this type like big hand-knitted sweaters in 
Nordic style and ski sets (knitted scarf and hat). 

If urban, rural or village head comes to a meeting with farmers in a field during sowing or harvesting, 
business or sports style is not appropriate, and a head of local body may afford to dress a little better to 
form a positive perception at representatives of territorial the community. 

About the consequences resulted by disregard of the principle of image adequacy, says the case with 
the famous Russian politician, who came to a meeting with miners in an expensive coat and fur hat. Not 
surprisingly, the communication did not work: the audience met his with whistle and he had to retire. So 
habitar image is a kind of image base. So, according to foreign researchers appearance in a structure of 
image takes from 45 to 55 percent. A certain image is found in ability to dress and to shoe, and most 
importantly, in accordance to certain situations or circumstances5. 

Verbal image (from latin «verbum» - word) is an opinion formed on the basis of language products. 
So, vocabulary, pronunciation, intonation, literacy and logical structure of phrases and sentences, content 
filling, human voice are image elements6. 

                                                      
1 Центр політичних студій та аналітики. <http://cpsa.org.ua/analityka/page/3/>. 
2 Лісничий, В.В., Грищенко, В.О. та ін (2001). Сучасний виборчий PR: навчальний посібник. Сєвєродонецьк: 
Видавничий дім «ЕВРИКА», 480. 
3 Панасюк, А.Ю. (2001). Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж. Москва: Дело, 93. 
4 Кубрякова, Е.С. (2008). К определению понятия имидж. Вопросы когнитивной лингвистики, 1, 9. 
5 Бугрим, В.В. (2013). Іміджологія / Іміджмейкінг: навчальний посібник. Київ: Київський університет, 255. 
6 Бабак, М. Вербальний імідж публічної особи як складова частина комунікативних технологій (поради 
молодим політикам). <http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1470>. 
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As T. Matveeva remarks, an individual image is created by speaking of a person: by relevance of 
applied language tools, techniques and verbal behavior to a general idea, which centers the image1. The 
researcher believes that image must not contradict a true intellectual and psychological semblance of a 
person (the difference will be noticed, and this would nullify impact on the audience), but should strengthen 
features important for social success and smooth negativity. 

Even in the days of ancient Greece public politician had to master the basics of skilled 
communication, rhetoric and eristic. The aim of a politician is to be an orator. A convincing speech is main 
weapon of an orator. Cicero distinguished two kinds of speeches: oratorical speech and conversation. The 
first is for appearances in court, at public meetings, in the Senate. The second is for private meetings and 
feastings to communicate with friends. He wrote: "oratorical speech has great importance in case of fame 
acquiring, because this is what we call eloquence; but still difficult to express in which extent favor and 
availability of conversation attract hearts of people... As for a speech, which recites to people in time of 
disputes, it just brings glory in front of everyone. As far as a speech, rich and wise, excites people, listeners 
think that an orator understands the matter and understands it better than others. But if a speech is 
convincing moderate, it is the most surprising that can only happen, even more if it is inherent to a young 
man"2. These words combine characteristics that a public official should have. The new generation of 
Ukrainian politicians and heads of government institutions should not only take into account all 
abovementioned characteristics, but also to become promoter of the native language and defender of its 
purity. Unfortunately, the ability to communicate in native language becomes quite rare verbal component 
in the image of Ukrainian politicians. This problem is characteristic of post-Soviet countries, including 
Ukraine. A person which does not know state language or knows it imperfectly is identified in the minds of 
citizens as a person from "pro-Russian region" or with low level of education, or as a "stranger." 
Cleanliness of human language indicates the level and quality of education. 

Communicating with voters, politician or head of a city, village council strives to assimilate with a 
particular audience, thereby to show that politician is the same as voters and not to distance from them. 
However, this method should be used with caution. For many characteristics audience of territorial 
community is heterogeneous, in particular by such factors as education, social status, profession, and 
environment. The conscious use of such vocabulary as jargon, slang, argot, doublespeak by mayors (or 
candidates for this public office) is absolutely unacceptable. Striking example of such an error is the 
expression of Vladimir Putin that Russian terrorists from now will be "rubbing out in the outhouse". It has 
not remained unnoticed by journalists and caused an immediate reaction, somewhat destroying the image of 
Putin as intelligent, educated person. 

Another obstacle in formation of a positive verbal image of ruling person is the use of words-
parasites. Words parasites are parenthesis words that do not carry certain semantic sense and used to 
connect words. So a mayor and his PR-services should analyze public speeches, which are at the highest 
level of verbal sphere. And if there are problems using of words-parasites, special services, which employ 
speech writers, experts in writing of speeches, prepare texts in advance, select facts, watch the vocabulary, 
try to consider all the text options, because ceremonial speech is an important aspect of communication. 
The leader will only voice prepared text and mayor’s image in the eyes of a community will remain 
positive, because "who knows how to speak clearly is able to think clearly". 

As you can see, all of the abovementioned characteristics are directed into external perception of 
visual displays that have a significant advantage over the internal components of the image. A. Panasiuk 
identifies an individual with personal image, which is based on features that are manifested in the sphere of 
mental characteristics and are realized through the character, temperament and emotions3. We agree with 
the author, but it should be noted that with regard to the image of local government body individual or 
personal image has not private, but institutional nature. In this case, it is regarded as social characteristic 
relevant to the ruling institutions of a village or a city. Therefore, we offer relatively to the image of local 
government body, in particular, to characterize the image of its leader to use the term "personificated 
image", which is derived from the concept of "personification". 

The latter concept may be defined as "giving to objects, natural phenomena or notions properties of a 
person or an animal"4. In turn, personificated image of local government body may be regarded as 

                                                      
1 Матвеева, Т.В. (2010). Полный словарь лингвистических терминов. Ростов-на Дону: Феникс, 124. 
2 Цицерон (1975). О старости. О дружбе. О обязанностях. Москва. 
3 Панасюк, А.Ю. (2001). Вам нужен имиджмейкер? Или о том, как создавать свой имидж. Москва: Дело, 95. 
4 Ковальова, Т.В., Коврига, Л.П.. (2002). Тлумачний словник української мови.. Харків: Синтекс, 412. 
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established image of local institutions, arising from certain activities, work (or inaction) and personificated 
positioning of local leader with activity (or inactivity) of local authority. 

Taking into account specific characteristics of local government body, the concept of "personificated 
image" may be determined through the relationship and interdependence between local institutions of 
government and its leader. This specificity, in particular, is that election of village and city mayor by 
relevant territorial community is based on universal, equal and direct suffrage by secret ballot. It encourages 
realization of its mandate on an ongoing basis and provides satisfaction of not own interests but the 
interests of community, thus, representing a not individual or personal, but a personificated image. 

There is a unity of long-term common interests of inhabitants of a settlement, head of a local 
government (elected by territorial community for a specified period), and heads of enterprises, institutions 
and organizations irrespective of forms of property that are in a particular area. For example, when a head 
of local authorities visits an enterprise, its executives and employees personify his image as a representative 
of the local government, which is the guardian of their interests. 

Local government leaders is a kind of source of information for a community, because all orders 
issued within local authority is considered by population in the light of their own interests, personifying the 
image of a local leader who has signed and issued an order, with the authorities, on whose behalf he 
operates1. So, we go back to personificated and not personal or individual image. 

Village, town, city mayor conducts personal reception of citizens, addresses vital local issues and 
meets the needs of people. Therefore a citizen at a mayor’s reception, sees not a private person, not an 
individual but personificated leader of local institutions that may solve (or not solve) some problems. And 
how effective will local leader solves emerging issues, will depend the formation of his personificated 
image in the minds of local residents and, of course, the image of governmental institution which he leads. 

To summarize our analysis regarding the appropriate use of the term "individual" or "personal" 
image in its relationship with the image of a local government, and considering its specificity, 
interconnections and mutual influences between village, town and city councils and their leaders, we offer 
to use the concept of " personificated image" for specification of village, town and city heads. 

Therefore, given analysis represents reasons to believe that a phenomenon of "image of local 
government body" is a personificated image of its leader, village, town or city mayor in the minds of 
residents of local community. This image includes both personal features of a leader (experience, clothing, 
ability to talk, etc.) and directions of his activity. 
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UNCONVENTIONAL TOOLS OF POLITICAL MOBILIZATION AND 
DEMOBILIZATION IN THE INTERNET 

This article examines the effect of the Internet on political participation in modern countries. 

Most importantly, the question is: whether political mobilization through the Internet is just as 

effective as direct face-to-face mobilization. The most important unconventional tools of 

political Internet mobilization in modern world are social networks, blogging, video sharing. The 

article suggests that traditional forms of counteraction against political mobilization were 

apparently ineffective for demobilization of citizens in authoritarian political regime. Political 

mobilization in the Internet is unable to be stopped by simple blocking of Internet 

communication. Political demobilization can be effective with using of unconventional tools 

(trolling, information fakes etc.). 

Key words: political mobilization, political sphere, clicktivism, political communication, political 

regime. 

Постановка проблеми. Політична мобілізація є невід’ємним елементом політичного процесу 
в будь-якій державі, оскільки передбачає активацію інститутів громадянського суспільства та 
залучення громадян до політичних акцій. При цьому велику роль у мобілізації громадян відіграють 
засоби масової комунікації як ключовий засіб забезпечення зв’язку між громадянами та 
політичними інститутами. Відповідно, це обумовлює гіпотезу про тісний зв'язок рівня розвитку 
засобів масової комунікації та характеру політичної мобілізації в даному суспільстві. Це обумовлює 
увагу до мережі Інтернет як засобу політичної мобілізації, що має під собою як теоретичне 
підґрунтя в контексті теоретичних засад політичної комунікації, так і прикладне значення, 
враховуючи вплив мережі Інтернет на останні найбільш масові приклади політичної мобілізації 
громадян (зокрема, революційні події так званої «Арабської весни» або Євромайдану в Україні). 
Причому засоби політичної мобілізації набувають дедалі більше своєрідних та нетрадиційних форм, 
починаючи від розміщення відеоповідомлень на обмінних ресурсів і до створення вірусного 
контенту на сервісах мікроблогінгу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Останні процеси у світовій політиці породили 
значну кількість публікацій теоретичного характеру, в яких осмислюється вплив мережі Інтернет на 
політичну мобілізацію. Більшість з них стосується дослідження двох ключових напрямів: 
революційна мобілізація громадян у недемократичних державах1, електоральна мобілізація2 
громадян за допомогою мережі Інтернет у передвиборчих кампаніях3. Проте подібні публікації 
спираються на емпіричні матеріали досліджень та факти з політичного життя Північної Америки та 
країн Європи, однак майже не стосуються проблем політичної мобілізації на пострадянському 
просторі, а також протидії з боку недемократичних режимів політичній мобілізації в мережі 
Інтернет. 

Метою статті є аналіз засобів політичної мобілізації та протидії політичній мобілізації в 
                                                      

1 Storck, M. (2011). The Role of Social Media in Political Mobilisation: a Case Study of the January 2011 Egyptian 
Uprising. University of St Andrews. Scotland. 51. 
2 Hara, N. (2008) Internet use for political mobilization: Voices of participants. First Monday, peer–reviewed journals 
on the Internet, 7. 
3 Vissers, S., Hooghe, M., Stolle, D. (2012). Impact of Mobilization Media on Off-Line and Online Participation: Are 
Mobilization Effects Medium-Specific? Social Science Computer Review, 30, 152-169. 
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мережі Інтернет на основі дослідження прикладів електоральної та революційної мобілізації 
громадян демократичних та недемократичних держав. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Особливості проведення сучасних політичних кампаній зумовлюють необхідність урахування 

ролі технологій інформаційного забезпечення в мережі Інтернет. 
Успішна реалізація мобілізаційних мережевих технологій під час проведення президентської 

кампанії у США Б. Обамою 2008 р.1, а також закріплення успішного практичного досвіду під час 
президентських виборів 2012 р. продемонстрували світу, що мережа Інтернет за сучасних 
інформаційно-політичних умов перетворюється на один із вагомих факторів організації будь-якої 
політичної кампанії. 

За сучасних умов Інтернет може бути використаний для забезпечення таких напрямів 
політичної мобілізації: інформування, створення та поширення контенту, участі в політичних 
дебатах, блогінгу, політичній участі в соціальних мережах2. 

Варто відзначити, що кампанія Б. Обами як 2008 р., так і 2012 р. відзначалася активним 
використанням не тільки традиційних інтернет-ресурсів (соціальні мережі, персональний сайт 
кандидата і т. д.), але й залученням одного з найпопулярніших сучасних відео-обмінних ресурсів - 
youtube.com, котрий дозволяє викладати відеосюжети для їх подальшого перегляду будь-ким із 
бажаючих. Зокрема, лише в ході кампанії по виборах президента США 2008 р. командою кандидата 
Б. Обами було розміщено близько 400 000 відеороликів у мережі Інтернет (як на офіційному сайті 
кандидата, так і на youtube.com)3. 

Специфіка даного ресурсу, зокрема популярність, легка навігація, можливість коментування 
сюжетів та організації жвавої соціальної дискусії, робить його привабливим для використання в 
проведенні політичних кампаній. 

Зокрема, youtube може виступати елементом загальної візуальної кампанії кандидата поруч із 
традиційним використанням телевізійного відео4. 

Проте необхідно розуміти, що робота в мережі Інтернет носить специфічний характер, який 
необхідно враховувати при створенні політичного інформаційного продукту. Хоч на перший погляд 
видається, що оптимальний шлях використання відео-обмінних ресурсів – викладення на них 
відеороликів, знятих для трансляції по телебаченню, однак даний шлях є принципово хибним, 
оскільки не враховує ні специфіки ресурсів мережі Інтернет, ані вимог потенційної аудиторії, ані 
особливостей сучасних медіа-каналів. 

Якщо телевізійна політична реклама покликана насичувати інформаційний простір, то це 
робить її достатньо малокорисною при поширенні в мережі, оскільки остання залишає 
користувачеві набагато більше можливостей для вибору. Будь-який інформаційний продукт, що 
поширюється в мережі Інтернет, повинен вступати в конкуренцію з іншими продуктами за увагу 
глядача. Тому він не може бути побудований просто як певне повідомлення, а мусить містити в собі 
певну інтригу, що може бути основою для подальшого інтересу з боку глядача. 

Принципова відмінність політичної телевізійної реклами від відео, що має ретранслюватися за 
допомогою ресурсів мережі Інтернет, полягає в тому, що перше орієнтовано на найзагальнішу 
телевізійну аудиторію, у той час як друге має бути максимально чітко орієнтовано на певні цільові 
групи. 

Відповідно, традиційний рекламний продукт не годиться для його ретрансляції за допомогою 
ресурсів мережі Інтернет, що, однак, не означає, що відео-обмінні ресурси мережі Інтернет не 
можуть бути використані в рамках сучасних політичних кампаній, проте вони вимагають створення 
спеціального інформаційного продукту, пристосованого до вимог інформаційного середовища. 

Зокрема, це може бути просто інноваційний політичний продукт, новітня форма для подачі 
ключових месседжів кампанії. У разі кампанії Б. Обами подібною формою виступали регулярні 
«розмови біля каміну», що були своєрідним переосмисленням аналогічного радіоформату Ф. Д. 

                                                      
1 Vissers, S., Hooghe, M., Stolle, D. (2012). Impact of Mobilization Media on Off-Line and Online Participation: Are 
Mobilization Effects Medium-Specific? Social Science Computer Review, 30, 152-169. 
2 Montero, M.D. (2009) Political e-mobilisation and participation in the election campaigns of Ségolène Royal (2007) 
and Barack Obama (2008), Quaderns del CAC, 33, 27. 
3 Baumgartner; Morris (2010). Who Wants to Be My Friend? Communicator-In-Chief, 58. 
4 Salmond, R. (2012). MeTube: Political Advertising, Election Campaigns, and YouTube. 
<http://www.brookings.edu/research/papers/2012/03/tech-youtube-salmond> (2015, травень, 14). 
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Рузвельта часів «великої депресії»1. 
При цьому, за умови створення відповідного продукту, кампанія може бути достатньо 

ефективною. 
Зокрема, як засвідчили дві кампанії Б. Обами, використання відео-обмінних ресурсів мережі 

Інтернет може бути надзвичайно перспективним для вирішення таких завдань: 1) сегментування 
аудиторії та створення для кожної групи виборців індивідуального продукту; 2) мобілізація 
виборців за допомогою продуктів, які не можуть принципово бути використані в традиційних ЗМІ. 

Стосовно першої ситуації, то кампанія Б. Обами запропонувала цілу низку нішових роликів, 
кожен з яких був спрямований на різні аудиторії. Деякі з них транслювалися іспанською мовою за 
участю відомих іспано-американців, деякі – у несерйозній музичній манері агітували молодь 
підтримувати Б. Обаму (зокрема, так звана ObamaGirl)2, інші обігравали особливості різноманітних 
субкультур і т. д. Все це було принципово неприпустимим для телебачення, однак дозволяло 
забезпечити таргетування та цільовий вплив на конкретні групи, на які дуже легко сегментується 
інтернет-аудиторія. 

Друга особливість була використана штабом Б. Обами під час передвиборчої кампанії 2012 р., 
коли ключовим завданням була мобілізація виборців. Відповідно, аби вплинути на останніх, 
мотивувати їх до участі у виборах, до мережі було направлено низку роликів, які мали відверто 
провокаційний характер, обігравали використання ненормативної лексики, аби максимально повно 
вплинути на аудиторію. 

Відповідно, все це показує, що: 1) відео-обмінні ресурси можуть бути суттєвим 
інформаційним ресурсом сучасної політичної кампанії; 2) максимально повне використання їх 
потенціалу передбачає створення унікального інформаційного продукту. 

Вищеназваний продукт, аби він мав очікуваний ефект, повинен перетворитися на інтернет-
мем, тобто медійний вірус, що само ретранслюється в мережі від одного глядача до іншого. 

Продукування інтернет-мемів3 – завдання, вирішення якого потребує значного креативного 
потенціалу та розуміння специфіки середовища. Зокрема, будь-який успішний мем передбачає 
наявність цікавого візуального оформлення, неординарної, ігрової структури, елементу 
провокаційності. По суті, у даному разі йдеться про невеликий політичний нарратив, що означає 
зв’язане оповідання про певну ситуацію, здійснене в певних неординарних візуальних декораціях. 

Все це має допомогти здолати бар’єри сприйняття з боку аудиторії, серед яких найперший та 
найсерйозніший – бар’єр уваги, що розпорошується величезною кількістю альтернатив. Меми 
стають масовими, бо є цікавими та неординарними, привертають загальну увагу публіки. Яскравий 
приклад успішного мему в політичній комунікації – зображення Б. Обами у кріслі зі спини з 
написом «місце зайняте» (This seat’s taken). Даний запис, розміщений у мережі twitter, здобув 62 729 
ретвітів та 24 977 додавань у обране, ставши найуспішнішим індивідуальним твітом та визначним 
прикладом інтернет-мемів4. 

Тому продукт, який планується використовувати в межах політичної кампанії для 
ретрансляції на сучасних відео-обмінних ресурсах мережі Інтернет, має відповідати низці вимог: 1) 
бути оригінальним та орієнтованим на цільову групу; 2) бути цікавим як у плані оформлення, так і 
змісту; 3) містити в собі елемент провокації та гумору; 4) бути стислим, але ємнісним. 

За умови врахування наведених вище умов відео-обмінні ресурси можуть бути порівняно 
недорогим, але корисним ресурсом політичної кампанії. 

Серед засобів політичної комунікації в мережі Internet особливо виділяються так звані 
«соціальні мережі», що виступають як своєрідний «політичний форум», у межах якого громадяни 
мають змогу обмінюватися думками. 

Проте особливу увагу в сучасному контексті серед новітніх засобів комунікації в мережі 
Internet привертає увагу twitter (англ., "цвірінчати", "щебетати", "базікати") - сервіс для публічного 
обміну короткими (до 140 символів) повідомленнями, використовуючи веб-інтерфейс, SMS, засоби 
миттєвого обміну повідомленнями або сторонні програми-клієнти. 

                                                      
1 Louw, E. (2010). The Media and Political Process. University of Queensland, 99. 
2 <https://www.youtube.com/user/barelypolitical> (2015, травень, 13). 
3 Neuman, S. Political memes fast cheap and out of control. It's all politics. 
<http://www.npr.org/sections/itsallpolitics/2012/10/24/163552936/political-memes-fast-cheap-and-out-of-control> 
(2015, травень, 15). 
4 Heron, L. (2012). Obama’s ‘This Seat’s Taken’ Tops Tampa Tweets. Washington Wire. The Wall Street Journal. 
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Публікація стислих повідомлень у форматі блогу одержала назву мікроблоггінгу і задала 
своєрідний формат стислої але насиченої подачі інформації. 

Спочатку даний сервіс замислювався як своєрідний замінник смс-повідомленням, проте на 
даний момент він вже перетворився на величезне соціальне середовище, в якому сотні мільйонів 
користувачів регулярно обмінюються інформацією. 

Переваги twitter як засобу поширення політичної інформації є очевидними, адже даний сервіс 
дозволяє не просто читати, але й самостійно розповсюджувати прочитане (ре-твітити), що 
перетворює даний ресурс на зручний засіб поширення «вірусної інформації». 

Зокрема, найбільш цікаві повідомлення можуть одразу потрапити до уваги великої кількості 
читачів, які, у свою чергу, роблять його доступним для власних читачів і т. д. На відміну від 
соціальних мереж, де існує процедура додавання контактів, яка робить можливим взаємний 
перегляд контенту, у twitterі дана процедура максимально полегшена, адже кожен може стати 
читачем будь-якого іншого аккаунту в мережі (стати «фолловером») і так само перестати її читати. 
Це додає суттєвого динамізму в розвитку twitter як комунікативного середовища1. 

Відповідно, це обумовлює значну увагу політиків та політичних структур сучасного світу до 
мережі twitter. Напрями використання twitter для політичних цілей можуть бути 
найрізноманітнішими. 

По-перше, це створення офіційних аккаунтів політиків, політичних партій, громадських рухів, 
державних установ тощо, які б виступали як офіційні джерела політичної інформації. За сучасних 
умов більшість політиків з розвинених європейських або північноамериканських країн мають власні 
twitter-аккаунти, де поширюють власні заяви або коментарі з тих або інших питань. Власне, у 
даному разі twitter дозволяє політикам оперативно реагувати на нагальні суспільно-політичні 
проблеми, адже сучасні технічні засоби дозволяють писати невеликі twitter-повідомлення будь-де та 
будь-коли. Водночас повідомлення відомих політиків відстежуються журналістами та громадськими 
діячами, а тому можуть одразу стати ключовими темами політичного порядку денного. Зокрема, 
варто відзначити низку сучасних політиків, що неодноразово робили за допомогою twitter достатньо 
важливі політичні заяви (зокрема, можна назвати колишнього міністра закордонних справ Швеції К. 
Більдта, відомого своїми повідомленнями2, також не варто забувати про активність у мережі твіттер 
українського президента П. Порошенка3 та міністра закордонних справ П. Клімкіна4). 

По-друге, twitter – достатньо зручний засіб для оперативного висвітлення певних подій, 
підтримки політичних кампаній. Зокрема, він дозволяє швидко повідомляти про будь-які події, що 
відбуваються в політичному просторі, серед яких не можна забувати і про виборчі кампанії. 
Зокрема, у США активно використовувався twitter для супроводу виборчої кампанії Б. Обами. Проте 
після завершення кампанії даний ресурс продовжував використовуватися як засіб для публічного 
просування політичних ініціатив американського президента, серед яких на першому місці – 
концепція медичної реформи. Зокрема, від імені Б. Обами5 було здійснено заклик для громадян 
здійснювати ретвіт публікацій щодо реформи з метою демонстрації громадської підтримки. Так 
громадяни перетворювалися на активних учасників просування медичної реформи. 

По-третє, twitter – один із найоптимальніших засобів організації та самоорганізації громадян у 
певні масові рухи та громадянські ініціативи. Сама природа twitter робить його надзвичайно 
зручним. Зокрема, варто назвати: 1) масовість; 2) миттєве поширення повідомлень; 3) оперативність 
і доступність. Відповідно, це породило феномен так званої «twitter-революції»6, як такі в історію 
ввійшли численні революційні виступи у країнах Арабського сходу, що були ідейно спрямовані 
проти існуючих авторитарних режимів та завершилися поваленням багатьох з них. Масові виступи 
на перших етапах починалися саме з публікацій закликів у мережі Інтернет за допомогою 
різноманітних комунікаційних ресурсів, серед яких на першому місці були соціальні мережі та 
twitter. Останній дозволяє координувати взаємодію великих мас людей, що попередньо не є 
знайомими, але підтримують певну ідею. У цьому полягає зручність twitter для організації масових 

                                                      
1 Twitter is Mobilizing Politics. Talking Politics. <https://talkingpoliticsjomc.wordpress.com/2013/04/12/social-media-
mobilizing-politics/> (2015, травень, 15). 
2 Carl Bildt. Twitter.com. <https://twitter.com/carlbildt>. 
3 Poroshenko. Twitter.com. <https://twitter.com/poroshenko>. 
4 Pavlo Klimkin. Twitter.com. <https://twitter.com/PavloKlimkin>. 
5 Barack Obama. Twitter.com. <https://twitter.com/BarackObama>. 
6 Twitter revolution. Wikipedia. <http://en.wikipedia.org/wiki/Twitter_Revolution> (2015, травень, 15). 
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політичних акцій. Не можна забувати і те, що саме з публікацій у twitter закликів щодо 
організованого протесту розпочалися масові політичні виступи в Києві наприкінці 2013 р., які 
згодом були названі «Євромайданом»1. Загалом, під час подій у Єгипті 2011 р. «твіттер виступав 
поєднанням думок журналістів, зацікавлених партій та рядових громадян, руйнуючи між ними 
бар’єри»2. 

По-четверте, twitter – засіб побудови іміджу політика та налагодження ним персоналізованого 
контакту з громадянами в достатньо зручний спосіб. Заведення власної сторінки в системі twitter 
дозволяє продемонструвати політика як «живу людину», що має власні міркування з тих або інших 
питань, захоплення та ідеї, які він може одразу обговорити з численними громадянами, які 
відстежують дану сторінку. Все це, очевидно, перетворює власну сторінку на twitter на невід’ємний 
елемент публічного іміджу сучасного політика. 

Зрозуміло, що це ставить сучасні недемократичні режими перед завданням забезпечення 
протидії вищеназваним аспектам мобілізації громадян, що можуть становити для них загрозу. 

Дослідження того, як протидіяли різні недемократичні режими „twitter-революціям”, 
засвідчує, що методи можуть бути поділені на дві різнорівневі групи. 

Перша група позначає формальну протидію. Вона може здійснюватися у двох основних видах: 
юридичному та фізичному. 

Юридична протидія виражається в правових обмеженнях, що накладаються на доступ до 
мережі Інтернет або до певних ресурсів, що санкціонується владою, яка і визначає відповідний 
перелік „небезпечних” інтернет-порталів. Може бути заблокований доступ до певних 
інформаційних джерел, блогів, соціальних мереж тощо. Ефективність даного засобу протидії 
політичній мобілізації є досить обмеженою. Найбільш вдалий приклад подібних обмежень – це 
Китай, де владі вдалося організувати досить розгалужену та комплексу систему обмежень доступу 
громадян до певних ресурсів. Завдяки економічному тиску влада змогла домогтися співпраці з 
потужними іноземними інформаційними корпораціями (наприклад, такими як Google), що 
дозволило фільтрувати інформацію навіть на рівні пошукових ресурсів3. Проте в більшості інших 
країн подібний підхід щодо протидії політичній мобілізації не видається занадто ефективним, 
оскільки блокування певних ресурсів може бути подолане простою їх зміною, а кількість 
потенційних комунікаційних майданчиків у мережі Інтернет є практично необмеженою. 

Фізична протидія мобілізації здійснюється шляхом припинення доступу до мережі Інтернет на 
певних територіях у визначений термін часу. Зокрема, так політичній мобілізації намагалася 
протидіяти влада низки арабських країн (Єгипту, зокрема), коли там почалися революційні виступи. 
Даний засіб є досить низьким у плані ефективності. Звісно, таким чином можна послабити 
координацію протестувальників, але всі ці дії здійснюються вже тоді, коли мобілізація здійснилася і 
протестний рух сформувався. Відповідно, сформований рух швидко знаходить інші можливості для 
координації дій (наприклад, смс-повідомлення). Так можна загальмувати, але не зупинити 
мобілізацію. Повне ж відокремлення країни від мережі Інтернет неможливо через економічні 
мотиви. 

Друга велика група засобів протидії політичній мобілізації в мережі Інтернет – це „змістовна” 
протидія. Вона полягає в тому, що влада не намагається не допустити громадян до мережі або 
певних ресурсів, але намагається впливати на мобілізаційні рухи через саму мережу, підриваючи їх 
зсередини. 

Це може здійснюватися через інформаційне засмічення каналів, по яких здійснюється 
політична мобілізація. Зокрема, певна кількість інтернет-ботів, котрі є агентами впливу, а не просто 
небайдужими громадянами, розміщують велику кількість беззмістовних, провокаційних 
повідомлень, що дозволяють перенавантажити інформаційні канали та не дозволити поширювати по 
них справді важливу інформацію. 

                                                      
1 Twitter.com. <https://twitter.com/euromaidan>. 
2 Theocharis Y. Using Twitter to Mobilise Protest Action: Transnational Online Mobilisation Patterns and Action 
Repertoires in the Occupy Wall Street, Indignados and Aganaktismenoi movements 
<http://www.academia.edu/2625501/Using_Twitter_to_Mobilise_Protest_Action_Transnational_Online_Mobilisation
_Patterns_and_Action_Repertoires_in_the_Occupy_Wall_Street_Indignados_and_Aganaktismenoi_movements> 
(2015, травень, 14). 
3 Интернет-цензура в Китайской народной республике. Википедия. <https://ru.wikipedia.org/wiki/Интернет-
цензура_в_Китайской_Народной_Республике> (2015, травень, 14). 
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Наступна форма змістовної протидії політичній мобілізації в мережі Інтернет – це поширення 
неправдивої інформації (так званих „фейків”)1, яка має понижувати моральних дух учасників 
протестного політичного руху, посилювати їх зневіру в результаті та недовіру до лідерів, залякувати 
та поширювати страх. Це також може здійснюватися за участю „ботів”, котрі одержують відповідні 
інструкції та розсилають повідомлення по ресурсах, що користуються найбільшою увагою 
потрібних цільових категорій громадян. 

Не варто забувати про такий засіб змістовної протидії політичній мобілізації, як переведення 
протестної активності у віртуальну площину, коли невдоволення громадян каналізується та 
спрямовується у сферу не реальних політичних дій, а в генерування виключно віртуальної 
політичної активності. Зокрема, у формах різноманітних флеш-мобів у мережі Інтернет, подання 
певних колективних петицій, інформаційних атак на певні портали тощо. Всі ці дії об’єднує те, що 
вони не виходять за межі мережі Інтернет та не набувають якості реальної політичної дії. Загалом, 
це набуває характеру так званого «кліктивізму»2, тобто активізму в мережі Інтернет, що виражається 
виключно у «кліках», тобто поширенні та коментуванні наявної там інформації3. 

Також необхідно назвати таку форму протидії політичній мобілізації в мережі Інтернет, як 
створення підставних віртуальних лідерів, які повинні очолити потенційний протест, але 
спрямовувати його в бажаному для політичного керівництва напрямі. Зокрема, схема тут може бути 
застосована така: поява в мережі Інтернет з певними публікаціями на гострополітичні теми нового 
учасника дискусії, завоювання ним авторитету та активне просування даної постаті в число 
авторитетів мережі Інтернет, неформальне очолювання даною особою мережевих протестних 
настроїв, спрямування протестних настроїв у бажаному напрямі (віртуалізація протесту, ставлення 
під сумнів цілей і завдань протесту, розвінчання лідерів протесту тощо). 

Підсумовуючи все сказане вище, необхідно сказати, що посилення ролі мережі Інтернет у 
політичній мобілізації (зокрема, протестній мобілізації в недемократичних країнах) вимагає від 
авторитарних режимів дедалі більш специфічних форм протидії. Відповідно, спостерігається 
постійне збагачення форм і методів контрмобілізації, які вже не обмежуються виключно 
зупиненням доступу до мережі Інтернет. 

Необхідно також відзначити, що в мережі Інтернет набувають дедалі більшого значення 
нетрадиційні засоби та інструменти політичної мобілізації. 

Відео-обмінний ресурс youtube.com широко використовується для чітко позиціонованого 
вірусного відеоконтенту, що має впливати на цільові групи виборців та громадян, посилюючи їхній 
інтерес за допомогою неординарних форми та змісту повідомлень. 

Ресурс мікроблогів twitter набуває дедалі більшого значення як у електоральній, так і в 
протестній політичній мобілізації. Зокрема, він може виступати як засіб прямої комунікації з 
політичними діячами та політичними силами. Даний ресурс може використовуватися для масового 
поширення певних повідомлень, та одночасно відстеження реакцій на них серед цільових груп 
громадськості. Крім того, twitter може бути потужним засобом протестної політичної мобілізації, 
координації рухів громадян, поширення інформації за умови блокування основних інформаційних 
каналів. 

Як протидія небажаній для влади політичній мобілізації можуть використовуватися як 
традиційні засоби (заборона або обмеження доступу до мережі Інтернет), так і нетрадиційні 
(засмічення інформаційних каналів, переключення уваги, створення та поширення неправдивої 
інформації). 

Загалом, роль нетрадиційних засобів політичної мобілізації в мережі Інтернет постійно 
зростає, що відображає інтенсифікацію інформаційних процесів сучасної політики. 

                                                      
1 Воронцов, А. Как создаются фейки и для чего они нужны? 112.ua. <http://112.ua/statji/kak-sozdayutsya-feyki-i-
dlya-chego-oni-nuzhny-83396.html> (2015, травень, 14). 
2 Clicktivism. <https://www.micahmwhite.com/clicktivism/>. 
3 Karpf, D. (2010). Online Political Mobilization from the Advocacy Group's Perspective: Looking Beyond 
Clicktivism. Policy & Internet, volume 2, issue 4, 7–41. 
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STATE AGRARIAN POLICY AND ITS 
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This article investigates and describes the problematic field of agrarian policy of the country and 

its interconnection with the problem of national security. The authors propose analytical matrix 

to detect the main trends, challenges and mechanisms in realization of state agrarian policy by 

means of political analysis in the context of Russia's national security. 

Particular definitions of notions, relations and management mechanisms were presented to 

describe the process of problem solving in state agrarian policy and its interrelation with 

national security. In this connection, the authors disclose such concepts as “state agrarian 

policy”, “national security”, “economic security” and “food security”. 
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Problem field to study and detect the content and meaning of modern state agrarian policy by means 
of political analysis in the context of national security includes specification of the basic concepts and their 
operationalization in the sphere of political analysis and instrumentation in the coordinates of the study. 

In this article, a reader is offered to familiarize with the authors' analytical matrix to detect the main 
trends, challenges and mechanisms in realization of state agrarian policy by means of political analysis in 
the context of Russia's national security. 

We'll start with the fact that political processes and political institutions operate in modern Russia as 
safety factors for individuals, society and the state. They have a direct impact on the policy of regional 
security through the corporate interest, which as a rule, does not take into account national values, interests 
and goals. Corporate interest affects both political process and political institutions, which, in their turn, 
affect the safety of individual, society and state, the safety of a particular region1. 

Conceptualization of notions. The main propositions of the study are such notions as “state agrarian 
policy”, “national security” and “food security”. 

Under state agrarian policy we mean a complete system of political and economic activity of a state 
in the space of political and administrative influence, which operates as a set of purposes, problems, 
methods and institutions for elaboration of scientifically justified concepts to develop agricultural sector 
and to identify priority areas for development of agrarian sector and agribusiness production as well as its 
practical implementation. 

The notion of national security is explained as a term that describes the level and condition of 
security of individual, society and state from internal and external threats. National security is that political 
category, which indicates ways, means, forms to secure national interests both domestically and in the 
system of international relations. The key element of national security is always the system of ensuring of 
national security, i.e. it is a mechanism allowing to convert adopted state strategy in the field of national 
security into coordinated activities of specific departments, public organizations and citizens on the basis of 
existing legislation. 

In recent years Russia faced serious dangers and threats to its very existence. According to UN 
experts, today's Russia is not even in a state of crisis, but in a state of disaster, when we can presume the 
possibility of destruction of the country as a systematically developing unit. Current state of national 
security is caused by the deepest economic depression, as well as by the following factors: significant 
weakening of defensive potentialities and military power; increasing threat of nuclear, radiation and 
technological disasters; technological dependence, scientific and technological gap with developed 
countries; destabilization of the socio-environmental situation; the tendency to further deterioration of 
nation’s health and continuing decline of population; the actual loss of food sovereignty and the growing 
threat of “environmental conflicts and wars” for redistribution of territories and non-renewable natural 

                                                      
1 Стрельченко, В.В. (2010). Региональная безопасность в Российской Федерации: теория, политика и 
стратегия обеспечения. автореф. дисс. … докт. полит.наук. Москва. 
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resources of the planet due to the worsening global problems1. 
Security is the position, condition and operation of an object, in which the presence and operation of 

destructive factors does not lead to its deformation, herewith the possibility of causing any damage, harm or 
giving unwanted dynamics or parameters to its development is avoided or neutralized. In this interpretation 
security explained not as the absence of danger, but as the ability of society for an adequate response to real 
and possible challenges of historical process and direct threats to its stability and development2.  

The interconnection between political process and security is that each one is focused on upholding 
of the following interests: political process is defined by activities of individuals, groups or institutions 
(actors), associated with realization of interests; security is defined by protection, that is realization or a 
possibility to realize interests of individuals, groups of individuals, the whole society, the institutions that 
make up the state. This connection allows the researcher to introduce political processes and political 
institutions, immanently inherent to every political process, as factors of regional security in the Russian 
Federation. In relation to safety of the main objects of regional security in a federal state these factors may 
have both positive and negative directions3. 

Here we recall that the majority of researchers proceed from the fact that importance to take 
measures to ensure national security is defined by the presence of internal and external threats to existence 
and survival of a state and society. And besides the number of threats to national security may transform 
into the system of adverse factors which degrade the foundations of statehood and undermine the national 
identity of people that is the collective will to create. The national security of the Russian Federation is 
affected by two equally directed powers: external influence and internal factors. 

As the researchers note, security is not a state when subject’s interests are protected, but the 
controlled conditions of subject’s existence. “Security of a subject and its activity is the collection of 
conditions of its existence, which were mastered be a subject (grasped, learned and created) in a process of 
self-realization, and that a subject, therefore, is able to control»4. 

Security issues were always included in a circle of the most important state problems and therefore 
were widely studied from different angles both in domestic and foreign literature. At the turn of XX-XXI 
centuries there has been increasing attention in publications to problems of socio-political nature of 
security. The majority of researchers come from the fact that national security takes in all kinds of 
individual, society and state security. It is expressed in the needs of individual, society and state for 
sustainable development; it has its own history, regularities and laws of development. In democratic 
countries, personal security is a priority in relation to security of society and a state. 

A state is the main subject to ensure security of individuals and society. The purpose of a state is to 
ensure normal vital activity of people and their safety. The main principles of state policy on the security of 
individuals and society are: fairness, legality, sufficiency of resources, humanity, timeliness and adequacy 
of security measures against external and internal threats to national interests5. 

National security is a complex and multi-level system. A. Brenner, for example, draws attention to 
the fact that it is formed by a number of subsystems, each of which has its own structure. The base in this 
system is a personality, so the main priorities for national security are the quality of people's lives, the 
creation of conditions to realize abilities of each individual, to develop their personalities and to adapt in 
today's dynamic world. Public security develops as the total characteristic of individual security; it involves 
the creation of adequate conditions for development of economics, science, technology, culture, morality, 
health, and so on6. 

Researchers explain the increased attention to humanitarian aspects of national security by the 
following reasons: firstly, the fact that a person is the main component in the wealth of any country is 
increasingly acknowledged. Hence, protection of personal vital interests and values should be the main task 
for the system of national and international security. Earlier, the protection of vital interests of state was 

                                                      
1 Крылова, И.А. (2001). Проблема безопасности России в контексте глобализации: монография. Москва: ИФ. 
2 Бельков, О.А., Козлова, А.В. (2008). Экономика в системе национальной безопасности. Москва. 
3 Стрельченко, В.В. (2010). Региональная безопасность в Российской Федерации: теория, политика и 
стратегия обеспечения: автореф. дисс. … докт. полит.наук. Москва. 
4 Иващенко, Г.В. (2000). О понятии "безопасность". Credo: Теоретический философский журнал, 4 (22)'00. 
<//http://www.orenburg.ru/culture/credo/24/>. 
5 Юрченко, И.В. (2008). Безопасность как базовый концепт политической стратегии инновационного 
развития современной России. Краснодар: Изд-во КубГУ.  
6 Бреннер, А. фон. Введение в политологию национальной безопасности. <//http://www.von-brenner.com/>. 
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mainly seen as a similar problem; secondly, the increasing interest to humanitarian aspects of the problem 
lies in the fact that all the main threats, which must be resisted by the system of international and national 
security, emerge in a result of human activity. The overwhelming majority of troubles and misfortunes that 
mankind is going through are the result of human activity of our contemporaries, as well as past 
generations1. 

An integral part of national security is economic security. As international experience shows ensuring 
of economic security is a guarantee of independence of a country, as well as a necessary condition for 
stability and efficient activity of society. Issues of economic security are directly linked with the problems 
of food production, because the general state of economy depends on a successful functioning of agriculture 
sector. Sustainable development of AIC and agriculture, in particular, is decisive condition not only for 
upbuilding and improving of food resources quality at lower costs, but also for the progressive development 
of the economy. 

Most likely, the losses are associated with the destruction of components of the agriculture system 
and other providing industries, payment for import of food products and means of production, etc. At the 
same time, agriculture is a subsidized industry, so its economic condition will be largely determined by the 
size of the state (budget) support, which depends on the capabilities of the federal budget and budgets of 
subjects of the Russian Federation, determined by the level of tax revenues from enterprises, mainly of the 
production sector2. 

The study of state agrarian policy and its interrelation with national security is based on the allocation 
of the concept of food security as the fundamental one. 

Food security of a country serves as an integral part of the economic well-being and a fundamental 
vector of its national security. Improvement in providing of population with food is an important socio-
economic problem, which solution is of great importance for Russia. Ensuring of food security is a priority 
of the state policy, as far as it covers a wide range of national, economic, social, demographic and 
environmental factors. 

The socio-economic system of a state is closely related to food security, based on mobilization of 
internal resources to ensure its guarantees. This logical model includes vital changes through the 
development of strategy of national economic reforms, sustainable stable development, use of effective 
legal norms, ensuring of longevity and population life quality3. 

Initially, the semantics of the food security concept was limited to functioning of agriculture and food 
sovereignty. In recent years, it becomes more and more obvious that this concept embodies not only socio-
economic dimension, but also political, which allows to reach a higher level of perception, analysis and 
synthesis. 

Food security is an integral part of national security, so for future refinement of the conceptual 
apparatus in the field of food security we’ll use the following definition as a starting methodological 
guideline: food security is a condition of state economy in which food sovereignty of a state is ensured and 
physical and economic access of food is guaranteed for the entire population in an amount necessary for 
healthy life, taking into account the food culture of the peoples of the Russian Federation4. 

In its turn, under the system of ensuring of food security we understand a set of methods, techniques 
and practices, institutional structures and legal norms that are used to achieve that condition of economy, 
which will ensure food sovereignty of a state. 

Forming of the analytical matrix enables to distinguish the following dimensions of the problem of 
state agrarian policy in its refraction in the context of national security. 

The first dimension is agrarian policy in conditions of modernization and globalization. 
The second dimension is agrarian course in the space of challenges and threats to economic and 

national security. 
The third dimension is a factor of food security, operating as basis in consideration of interrelation 

                                                      
1 Колин, К.К. Духовная культура общества как стратегический фактор обеспечения национальной и 
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2 Ефимов, А.Б. (2009). Организационно-экономические аспекты достижения продовольственной 
безопасности России: автореф. дисс. … канд. экон. наук. Воронеж. 
3 Афанасьев, С.Г. (2005). Продовольственная безопасность России (теория, методология, практика): автореф. 
дисс. … докт. экон. наук. Москва. 
4 Шатравка, А.С. (2011). Совершенствование системы обеспечения продовольственной безопасности 
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between agrarian policy and national security. 
The fourth dimension is the risks to food security connected with Russia's entry into the World Trade 

Organization (WTO). 
Thus, the problem field to study and detect the content and meaning of modern state agrarian policy 

by means of political analysis in the context of national security includes specification of the basic concepts 
and their operationalization in the sphere of political analysis and instrumentation in the coordinates of the 
study. 

Consequently the analytical matrix is worked out to detect by means of political analysis the main 
trends, problems and mechanisms in realization of state agrarian policy in the context of Russia's national 
security. The main notions of the paper are “state agrarian policy”, “national security” and “food security”. 
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LEGAL REGULATION OF INVESTMENT ACTIVITIES 
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The article aims to determine the directions to improve investment attractiveness of enterprises 

in the sphere of municipal heat energy of Ukraine. General condition and topical problems of 

municipal heat energy sphere in Ukraine were defined. The paper analyzes basic principles 

concerning tariffs formation and procedures of investment activities in the sphere of municipal 

energy. The principle of incentive tariffs’ regulation was considered as one of directions to 

improve investment attractiveness of enterprises due to the possibility of its application in the 

sphere of municipal heat energy of Ukraine. The problems that may arise during the transition to 

incentive regulation of tariffs in Ukraine and the ways to resolve them were analyzed.  

Key words: the sphere of municipal heat energy, investment activities, methods of tariffs 

formation, incentive regulation of tariffs. 

Statement of the problem. Lack of consolidated system reforms aimed at modernization of 
municipal power system in previous years, resulted a critical level on the rate of depreciation of fixed assets 
in the industry. Today, service life of the most objects in the sphere of municipal heat energy much higher 
than 20 years. Unsatisfied technical condition of heat supply objects, exploitation of outdated and worn-out 
equipment leads to significant losses of heat energy in systems, environmental pollution and excessive 
burden on a consumer who, in fact, is forced to pay not only for consumed heat but also for losses during its 
transportation. This condition of municipal heat energy system is caused by a number of political and 
economic factors. 

For a long time formation and implementation of pricing policy in the sphere of heat energy and 
public utilities was performed not in economic, but only in political sphere. Therefore, the question of 
tariffs’ increase has always had political overtones and was used primarily for pre-election manipulation. 

Tariffs for heat energy, which were approved for population, budget institutions and organizations 
did not cover actual cost of heat energy. Tariffs difference was compensated by means of subventions from 
state budget to local budgets to repay this debt. A failure to finance these subsidies and constant delays of 
payments for consumed heat from budgetary institutions and organizations the activities of municipal 
heating enterprises became unprofitable. As a result, the mechanism which for political reasons artificially 
restrained increase in tariffs for heat energy over the years, led to complication of the situation regarding 
payments for consumed energy and inability of companies to finance modernization of its capital assets 
independently. 

The lack of clear and transparent rules for investment activity in the municipal heat sphere and lack 
of guarantees for investors to refund invested funds and opportunities for their profit do not improve 
investment attractiveness of enterprises. 

Therefore, today an extraordinary importance exists to form an effective mechanism for ensuring 
investment attractiveness of enterprises in the field of municipal heat energy, which in turn will contribute 
to the modernization of basic infrastructure facilities of the system and further stable and safe operation of 
the entire industry. 

Level of exploration. The issue concerning state regulation of public utilities was the subject of 
many national research scientists. The theoretical basis of the research was the work of such scholars as V. 
Averianov, O. Bukhanevych, Y. Vashchenko, O. Kushch and others. 

The purpose of this article is to determine the main directions to improve investment attractiveness 
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of enterprises in the field of municipal heat energy. 
Presentation of the basic material. Formation of legal framework for implementation of a 

mechanism to attract investments for construction and reconstruction of municipal heating infrastructure 
was started only in 2012. Thus, by amending some laws of Ukraine the general principles of the investment 
activity in the sphere of housing and public utilities were defined1. 

According to the Article 26-1, which was added to the Law of Ukraine "On Heat Supply", 
investments in heating supply should be exercised in accordance with investment programs. 

The investment program is a complex of measures on construction (reconstruction, modernization) 
exercised by entity in the sphere of centralized heating supply of relevant objects, improving of service 
quality. The structure of the investment program also includes calculations and justification of the planned 
expenditures for capital investments in construction, reconstruction, modernization of heat supply objects, 
acquisition of tangible and intangible assets and (or) amounts directed to repayment, funding and time 
schedule of the appropriate measures2. 

Investment programs are developed and approved directly by economic entities in the sphere of heat 
supply. Then the programs are submitted to the National Commission that exercises state regulation in 
energetics and public utilities or to the relevant local authority for approval. 

In case when the competent authority is the National Commission, which performs state regulation in 
energetics and public utilities, but the object of heating supply belongs to municipal ownership, the 
investment program should be approved by local government before its approval by the National 
Commission. 

Approved (determined) investment program is the basis for inclusion of funds provided for its 
implementation, to calculation of tariffs for heat energy3. 

According to the Law of Ukraine "On Heat Supply" under the tariff (price) for heat necessary to 
understand monetary expression of costs for production, transportation, supply of heat energy unit (1 Gcal) 
taking into account profitability, investment and other components that are determined according to the 
methods, developed by the National Commission for state regulation of public utilities4. 

Tariffs for heat energy should provide compensation for all economically reasonable costs of 
production, transportation and supply of heat energy considering planned profit - a sum of money that 
exceeds full planned prime cost and is directed to make the necessary investments, repayment of necessary 
loans and (or) for investing through equity capital in fixed tangible and intangible assets5. 

Thus, formation of tariffs for heat energy in Ukraine is based on traditional method of "cost plus" 
when the prime cost of heat is added with the planned profit. Construction, reconstruction and 
modernization of heat supply objects may be realized due to a part of the planned profit with the approval 
of the relevant investment program, that is, through the so-called investment component of the tariff for 
heat energy.  

To make payments for investment programs economic entities open special accounts on which daily 
transfer funds from current accounts to the extent provided in prescribed fees for the investment program. 

Owners of the funds on special accounts are economic entities. However, they are obliged to use 
these accounts exclusively for the implementation of investment programs. Using of these funds in any 

                                                      
1 Закон про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання інвестиційної діяльності у сфері 
житлово-комунального господарства 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4434-17> (2015, April, 25). 
2 Закон про теплопостачання 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2633-15> (2015, April, 25). 
3 Порядок розроблення, погодження та затвердження інвестиційних програм суб’єктів господарювання у 
сфері теплопостачання 2012 (Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0097-13#n15> 
(2015, April, 25). 
4 Закон про теплопостачання 2005 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2633-15> (2015, April, 25). 
5 Порядок формування тарифів на теплову енергію, її виробництво, транспортування та постачання, послуги 
з централізованого опалення і постачання гарячої води 2011 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/869-2011-%D0%BF#n20> (2015, April, 25). 
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other purposes is prohibited1. 
In April, 2014 the Law of Ukraine "On Heat Supply" was amended with norms connected with 

determination of payment procedure for heat energy, which production is based on the natural gas supplied 
by certified supplier2. 

Under the new order economic entities in the field of heat supply, which for heat production and (or) 
the provision of centralized heating, centralized hot water supply completely or partially use gas purchased 
from guaranteed supplier of natural gas, should open bank accounts with special use in authorized bank. 

Consumers of heat energy of these entities make heat payments by transferring funds exclusively on 
these accounts. After receiving the funds are distributed between the guaranteed supplier and heat 
generating, heat supplying and heat transportation organization and transferred to their current accounts. 

Thus, under the new order costs for heat energy, which are transferred to accounts with special use, 
after the distribution, in fact, get "returned" by authorized bank on current accounts of economic entities 
excluding the cost of natural gas. And these "returned" funds are used by entities to make daily transfers for 
an investment program to the extent provided in prescribed tariffs. 

Despite the potential profitability of projects to modernize infrastructure in the field of municipal 
heat energy, investors do not hurry to invest in these sphere. This is primarily due to the fact that the 
mechanism of investment activity in the municipal heat energy, which now exists in Ukraine, does not 
guarantee to investors a refund of money and profit on invested capital.  

In addition, the method of formation of tariffs for heat energy determined by Ukrainian legislation, 
which is closely linked to the mechanism of development and approval of investment programs, 
unfortunately, does not stimulate enterprises to reduce costs and increase efficiency. 

Therefore, the need to introduce market regulation mechanisms in the heat supply sphere is of crucial 
importance now, in particular, by adjusting pricing and tariff policy in order to provide the industry with an 
opportunity to accumulate funds and implement measures for modernization of capital assets 
independently. This is possible due to the replacement of cost method for incentive method of tariffs 
formation. 

Most of European countries have moved to incentive regulation method or the method of RAB-
regulation (Regulatory Asset Base). The main reason for this transition was the need to modernize the 
infrastructure of heat supply enterprises. 

The system of incentive tariffs formation, compared with the methodology of "cost plus", encourages 
long-term investments in network development by ensuring stable conditions of investment recoupment for 
the long term and stimulates companies in the energy sector to reduce costs. Consumers herewith receive 
more reliable and quality services3. 

Key indicators in calculation of tariffs according to the method of incentive tariffs formation are 
Regulatory Asset Base (determined in accordance with the methodic approved by the national regulator) 
and profit on invested capital. 

Under this method the national regulator approves tariff for 3-5 years by fixing its upper limit. Tariff 
may be adjusted depending on the economic indices (typically, the consumer price index) and the impact of 
certain factors, which are technological advances in the field or related fields, as well as price increase or 
reduction of input factors such as energy prices4.  

In case of incentive tariffs formation funds that were saved by an enterprise during validity of the 
tariff remain in its possession. This encourages enterprises to reduce operating costs and to invest the profit 
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into energy saving technologies1. 
In June, 2012 the Law of Ukraine "On natural monopolies" was amended with norms establishing the 

incentive regulation of prices (tariffs) for products of natural monopolies and economic entities on related 
markets in the combined production of electricity and heat energy2. 

The National Action Plan for 2013 on implementation of the Program of economic reforms for 2010 
- 2014 "Prosperous society, competitive economy, effective state", approved by the Decree of the President 
of Ukraine from March 12, 2013 № 128/2013, provides a series of measures for implementation of 
incentive regulation methodology in the transportation of heat energy, centralized water supply and 
sanitation3. 

In pursuance of this plan, the National Commission, which performs state regulation of public 
utilities, approved the Procedure to determine the regulatory asset base of natural monopolies subjects, 
State Property Fund of Ukraine approved the method to evaluate assets of natural monopolies, Ministry of 
Economic Development and Trade of Ukraine established threshold of regulatory income norm4. 

Thus, during 2013 legal basis for formation of tariffs by the method of incentive regulation in 
transportation of heat energy, centralized water supply and sanitation was formed. However, unfortunately, 
the method of incentive tariffs formation is not widely used in these areas yet, and is applied only by 
individual enterprises as pilot projects. 

Considering the advantages of this method compared to the cost method of tariffs formation, the need 
for its use in the heat supply sphere does not leave any doubts. 

In this regard, we consider it necessary, firstly, to amend the provisions of the Law of Ukraine "On 
natural monopolies" about incentive regulation and to distribute its effect at related markets, which include 
the production and supply of heat energy, as well as the scope of centralized heating. Secondly, it is 
necessary to amend the Law of Ukraine "On Heat Supply" and to secure legislation provisions concerning 
common rules of tariffs formation for heat energy on the basis of incentive regulation. 

However, we should consider that incentive regulation will be effective only if the tariffs provide not 
“politically declared”, but the real compensation of all costs that are economically justified. A prerequisite 
for introduction of incentive regulation in the field of municipal heat energy system should become tariffs 
increase for heat energy for all consumers to the level that will cover actual cost of heat energy. 

Tariffs increase should be preceded gradually and correlated with the growth of living standards and 
solvency of the population. After all, simple tariffs increase will only complicate the situation and worsen 
the payment discipline of consumers and will not affect the flow of investments into the sector. 

Bringing tariffs to economically justified level should be carried out simultaneously with formation 
of social support for vulnerable groups of consumers. However, this system has only to reduce population’s 
burden from tariffs increasing, and not turn into another mechanism, which will artificially constrain tariffs 
increasing. For this purpose, the government should clearly define vulnerable groups of consumers and to 
provide the use of financial and non-financial measures of protection. 

Nevertheless, even with the increase of tariffs for heat energy to economically justified level and with 
the creation of necessary methodological and legal framework to implement the incentive regulation, we 
should not expect that consumers will immediately get quality services, and investors will get the income 
out of invested capital. Huge debts of heat supply enterprises for previously consumed energy will not 
allow the incentive regulation mechanism to justify assigned hopes quickly and to demonstrate its 
effectiveness, as it was in European countries. 

In order to implement incentive regulation method properly, the main industry enterprises should 
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initially reduce its payables. Therefore, there’s a need on legislative level to define mechanisms that will 
allow to do that and to establish clear limits of the transition period. 

Conclusions. Difficult situation in the field of municipal heat energy (significant payables for 
consumed energy, discrepancy of tariffs to economically justified level, lack of interest of companies to 
reduce costs and increase energy efficiency), growing economic and political crisis in Ukraine do not attract 
investments for construction and reconstruction of municipal heat energy system, which due to significant 
depreciation requires modernization and upgrade. The main way to increase investment attractiveness of 
enterprises in the field of municipal heat energy is transition to incentive regulation of tariffs, which, on the 
one hand, provides a stable environment for return on investments for long-term period, and on the other 
hand, stimulates enterprises to reduce costs and invest in energy saving technologies. 

The transition to incentive regulation should be accompanied by establishment of foreseeable 
conditions for enterprises in the field of municipal heat energy, introduction of transparent and clear system 
of tariffs’ formation for heat energy and centralized heating services, increasing of tariffs up to 
economically justified level with simultaneous application of protective measures for vulnerable groups of 
consumers, as well as taking into account the necessity to reduce debts of enterprises for consumed energy. 
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THE CONCEPT OF «ADMINISTRATIVE SERVICES» IN THE 
CONTEXT OF ADMINISTRATIVE REFORM IN UKRAINE 

The article aims to clarify the expediency to use the definition of «service» concerning the 

activities of public administration, to define the essence of «administrative services», its place 

among other categories of services and to elaborate certain ways to improve current Ukrainian 

legislation. 

It is noted that in parallel with the notion of «administrative services» current legislation of 

Ukraine operates with such categories as «public services», «state services», «municipal 

services», «financial services», «social services» and so on. The term «administrative services» is 

critically evaluated among scientists. Moreover, some representatives of legal science doubt the 

very possibility to use the definition of «services» concerning governmental activity. 

The author argues that for the term «administrative services» the word «administrative» is 

determining, because describes the subjects providing administrative services which are state-

government entities; this significantly changes the nature of such services. Administrative 

services are rendered to a limited number of subjects and, unlike private or other public 

services, to receive administrative service is possible from only one subject – a state body. 

Therefore, it is appropriate to use the category of «administrative services» in current legislation 

of Ukraine and the assignment of the latter to the field of public regulation. 

It is noted that an administrative service always has public nature. However, it is remarked that 

in contrast to the concept of «administrative services» the term «public services» has a broader 

meaning. This is primarily due to the fact that public services may be provided by state and non-

state actors, but the main thing that unites them is social significance and the interest of society 

in these services. 

It is concluded that to justify the theory of service delivery common conceptual foundations 

should be represented based on an integral concept of «public services» provided by 

government agencies and local governments or other entities through public funds. Therefore, 

to avoid confusion and ambiguity in interpretation of the concepts of «public services», 

«administrative services», «state services», «municipal services» and other categories of services 

and to establish unified legal foundations in provision of public services is advisable to develop 

and adopt the Law of Ukraine «On public services». 

Key words: service, administrative services, public service, municipal service, public regulation. 

Актуальність дослідження. Адміністративна реформа передбачає побудову «сервісної» 
держави, основним завданням якої є обслуговування потреб фізичних та юридичних осіб, допомога і 
забезпечення реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів. Одним з «інструментів» 
держави в цій діяльності є адміністративні послуги, які займають дедалі важливіше місце в 
діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування. Разом із тим паралельно з 
конструкцією «адміністративні послуги» чинне законодавство України оперує такими категоріями 
як «публічні послуги», «державні послуги», «муніципальні послуги», «фінансові послуги», 
«соціальні послуги» тощо. Критично сприймається термін «адміністративна послуга» серед 
науковців. Більше того, деякі представники юридичної науки ставлять під сумнів саму можливість 
вживання дефініції «послуги» щодо діяльності органів влади, які здійснюють владні повноваження. 
Тому в контексті проведення адміністративної реформи вагоме значення має розв’язання такої 
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проблеми як доцільність вживання поняття «послуга» взагалі, так і «адміністративна послуга» 
зокрема, а також чітке відмежування останнього від інших категорій послуг. 

Аналіз публікацій і досліджень. Окресленій проблематиці присвячено праці В.Б. Авер’янова, 
К.К. Афанасьєва, Ю.П. Битяка, І.П. Голосніченка, Е.Ф. Демського, В.С. Долечека, І.Б. Коліушка, 
Т.О. Коломоєць, В.К. Колпакова, Г.М. Писаренко, О.В. Таможнього, В.П. Тимощука, Ю.О. 
Тихомирова та деяких інших правників. Але незважаючи на значну кількість науково обґрунтованих 
позицій, в українській фаховій літературі досі не вироблено єдиного підходу до розуміння сутності 
публічних, державних, муніципальних, адміністративних та інших категорій послуг, немає 
одностайності у використанні дефініцій.  

У зв’язку з цим метою статті є з’ясування доцільності вживання дефініції «послуга» щодо 
діяльності органів публічної адміністрації, визначення сутності поняття «адміністративна послуга» 
та його місця серед інших категорій послуг, а також формулювання шляхів щодо удосконалення 
чинного законодавства України. 

Виклад основних положень. При розкритті поняття «послуга» насамперед варто звернутися 
до етимології цього терміна. Послуга – це діяльність підприємств, організацій та окремих осіб, 
виконувана для задоволення чиїх-небудь потреб. Під «послугою» розуміється вид корисної 
діяльності, яка не створює матеріальних цінностей або самостійного виду продукту, а результат цієї 
діяльності споживається в процесі її здійснення1. За визначенням А.П. Румянцева та Ю.О. 
Коваленко будь-які послуги – це діяльність щодо задоволення певних потреб особи, яка 
здійснюється за її зверненням (або вид діяльності, який задовольняє певну людську потребу)2. Отже, 
послуга – це діяльність щодо задоволення певних потреб особи, яка здійснюється за ініціативою 
особи, на її прохання. 

В юридичній науці визначення категорії «послуга» отримує неоднозначне тлумачення. Згідно 
Цивільного кодексу України договір про надання послуг має законодавчу регламентацію шляхом 
визнання послуги як самостійного об’єкта цивільних прав3. Крім цього, у даному кодифікованому 
акті є глава 63 «Послуги. Загальні положення», положення якої можуть застосовуватися до всіх 
договорів про надання послуг, якщо це не суперечить суті зобов’язання4. За договором про надання 
послуг одна сторона (виконавець) зобов’язується за завданням другої сторони (замовника) надати 
послугу, яка споживається в процесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності, а 
замовник зобов’язується оплатити виконавцеві зазначену послугу, якщо інше не встановлено 
договором5. При цьому якщо договором передбачено надання послуг за плату, замовник 
зобов’язаний оплатити надану йому послугу в розмірі, у строки та в порядку, що встановлені 
договором6, а за договором про безоплатне надання послуг замовник зобов’язаний відшкодувати 
виконавцеві усі фактичні витрати, необхідні для виконання договору7. З огляду на це, 
правовідносинам, що формуються під час відплатного надання послуг, властиві всі ознаки 
цивільних правовідносин (юридична рівність сторін, принцип диспозитивності, свобода договору). 

У свою чергу у адміністративному законодавстві застосовується поняття «адміністративна 
послуга» під яким законодавець розуміє результат здійснення владних повноважень суб’єктом 
надання адміністративних послуг за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, 
зміну чи припинення прав та/або обов’язків такої особи відповідно до закону8. Необхідно відмітити, 

                                                      
1 Малікіна, О.А., Фуртатов, В.С. (2014). Адміністративні послуги: сутність, ознаки, класифікація та місце в 
системі державного управління. Наукові праці. Державне управління, випуск 223, том 235, 57. 
2 Румянцев, А.П., Коваленко, Ю.О. (2003). Міжнародна торгівля послугами: навчальний посібник. Київ: Центр 
навчальної літератури, 13. 
3 Цивільний кодекс, ч. 1 ст. 177, гл. 9 (2003) (Верховна Рада України). < http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-
15/page14> (2015, травень, 21). 
4 Цивільний кодекс, ч. 2 ст. 901, гл. 63 (2003) (Верховна Рада України). < http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-
15/page14> (2015, травень, 21). 
5 Цивільний кодекс, ч. 1 ст. 902, гл. 63 (2003) (Верховна Рада України). < http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-
15/page14> (2015, травень, 21). 
6 Цивільний кодекс, ч. 1 ст. 903, гл. 63 (2003) (Верховна Рада України). < http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-
15/page14> (2015, травень, 21). 
7 Цивільний кодекс, ч. 1 ст. 904, гл. 63 (2003) (Верховна Рада України). < http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/435-
15/page14> (2015, травень, 21). 
8 Закон про адміністративні послуги, ст. 1 (2012) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5203-17> (2015, травень, 21). 
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що при наданні адміністративних послуг у випадках, передбачених законом, справляється плата. 
Зауважимо, що платний характер послуг є неприйнятним у галузях публічного права, оскільки 
відносини, що виникають у зв’язку з відплатним наданням послуг, регламентуються цивільним 
законодавством, а також він суперечить одному з основних принципів цивілістики – добровільне 
укладення угод. Вживання категорії «послуги» у сфері приватного регулювання і поява в 
українському законодавстві нового терміну «адміністративні послуги» зумовило виникнення такої 
проблеми як їх розмежування та ступінь правомірності використання методів регулювання, що 
властиві одному правовому інституту при регламентації іншого. Зважаючи на це, деякі 
представники юридичної науки взагалі ставлять під сумнів саму можливість вживання категорії 
«послуги» щодо діяльності органів влади, які здійснюють владні повноваження1. Крім цього, слід 
зазначити, що в нормативно-правових актах термін «послуга» використовується у таких 
словосполученнях як «публічна послуга», «державна послуга», «муніципальна послуга», що, у свою 
чергу, призводить до неадекватності розуміння та потребує глибокого вивчення та унормування. 

З цього приводу експерти відмічали, що якщо ми не знаємо, що таке адміністративна послуга, 
як вона відрізняється взагалі від державної послуги, від соціальної послуги, від інших послуг, то ми 
потрапляємо в дуже небезпечну ситуацію2. На наш погляд, адміністративні послуги та послуги, що 
надаються в межах цивільних правовідносин, є абсолютно різнопорядковими явищами. У першому 
випадку це публічні правовідносини, що за своєю суттю є ні чи іншим, як реалізацією суб’єктами 
надання адміністративних послуг функцій держави. У другому – мова йде про типові цивільні 
(приватні) правовідносини. Складний характер даного питання пов’язаний із використанням 
терміну «послуги», який відразу наводить на думку про належність цього правового явища до 
цивілістики. Однак варто враховувати, що для поняття «адміністративні послуги» визначальним все 
ж таки є слово «адміністративні», яке характеризує суб’єктів, що надають адміністративні послуги – 
державно-владні суб’єкти, що суттєво змінює природу таких послуг.  

Зауважимо, що адміністративні послуги надаються лише обмеженим колом суб’єктів і на 
відміну від приватних чи інших публічних послуг отримати адміністративну послугу особі, як 
правило, можна тільки у одного суб’єкта – в одному органі. Наявність публічного елементу, 
наділеного владними повноваженнями, у відносинах у сфері надання адміністративних послуг, а 
також сувора регламентація порядку реалізації даних повноважень разом із законодавчим 
закріпленням обмеженого переліку результатів діяльності виключає таке утворення зі сфери 
цивільно-правового регулювання. Слід також звернути увагу на те, що згідно п. 2 ст. 1 Цивільного 
кодексу України майнові відносини засновані на адміністративному або іншому владному 
підпорядкуванні однієї сторони другій, а також до податкових, бюджетних відносин цивільне 
законодавство не застосовується, якщо інше не встановлено законом. Тому вважаємо цілком 
доречним використання категорії «адміністративні послуги» у чинному законодавстві України та 
віднесення останньої до сфери публічно-правового регулювання. 

Отже, адміністративна послуга завжди є публічною. Належність послуг до адміністративних 
визначається за такими ознаками: 1) послуги надаються адміністративними органами шляхом 
реалізації владних повноважень; 2) повноваження адміністративного органу щодо надання певного 
виду послуг визначається законом; 3) послуги надаються за зверненням фізичних та юридичних 
осіб; 4) надання послуг пов’язане із забезпеченням створення умов для реалізації фізичними та 
юридичними особами прав, свобод і законних інтересів; 5) результатом розгляду звернення є 
адміністративний акт, що має індивідуальний характер3. Не можуть бути адміністративними 
послугами ті, які не пов’язані з прийняттям владних рішень (наприклад, медичні послуги, освітні 
послуги, консультації), а також контрольна та інші дозвільно-розпорядча діяльність 
адміністративного органу (наприклад, перевірки, ревізії, проміжні акти, які не є остаточними 
рішеннями).  

На відміну від поняття «адміністративні послуги» термін «публічні послуги» має ширше 
значення. Це пояснюється, насамперед, тим, що публічні послуги можуть надавати державні і 

                                                      
1 Гаращук, В. (2001). Управлінські послуги – новий інститут чи нова помилка? Вісник Академії правових наук 
України, 3. 
2 Тимощук, В.П. (2002). Адміністративна реформа – історія, очікування та перспективи. Київ: Факт, 63. 
3 Розпорядження про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами 
виконавчої влади 2006 (Кабінет Міністрів України). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-р> (2015, 
травень, 21). 
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недержавні структури, але головне, що їх об’єднує, - це зацікавленість суспільства в їхньому 
наданні, соціальна значимість1. Поняття «публічні послуги», по суті, охоплює сфери суспільних 
відносин, які врегульовані і цивільним, і адміністративним правом. Однак зауважимо, що в цих 
сферах відбувається диференціація правового регулювання, яка зумовлена двома основними 
чинниками: суб’єктом надання послуги та змістом правовідносин, що при цьому виникають.  

Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади 
розглядає сферу публічних послуг як таких, що надаються органами виконавчої влади, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які перебувають в їх 
управлінні2. У свою чергу Ю.О. Тихомиров під публічною послугою розуміє юридично і соціально 
значущі дії на користь суспільства, держави і громадян3. Натомість А.Е. Шастико пропонує 
розглядати категорію «публічні послуги» через їх основне завдання, а саме: підвищення 
ефективності державного управління. Ним розроблено два підходи до розуміння даного поняття, 
емпіричне й теоретичне. У рамках першого підходу, під публічними послугами розуміються 
послуги надані (у зв’язку з виконанням владних функцій) органами виконавчої влади і їхніми 
установами при безпосередній взаємодії з громадянами. Відповідно до другого підходу, публічними 
він вважає послуги, що мають властивості приватних благ, але безпосередньо сполучені зі 
специфікацією й захистом прав власності окремих осіб4.  

У юридичній літературі наводяться такі ознаки публічних послуг: 1) вони забезпечують 
діяльність загальнозначущої спрямованості; 2) мають необмежене коло суб’єктів, що користуються 
ними; 3) здійснюються або органом державної й муніципальної влади, або іншим суб’єктом; 4) 
ґрунтуються як на публічній, так і на приватній власності5. Перші дві ознаки характерні не тільки для 
публічних, але і для адміністративних послуг, дві інші ознаки ширші, ніж ознаки адміністративних 
послуг, що дає підставу розглядати адміністративні й публічні послуги як частину і ціле.  

Необхідно відмітити, що перша з наведених ознак публічних послуг показує наявність 
публічного інтересу в здійсненні такої діяльності і дозволяє зробити висновок, що незалежно від 
того, який суб’єкт (державний орган, муніципальний орган, недержавна організація) у кожному 
конкретному випадку їх надає, публічна влада зобов’язана забезпечити їх, реалізацію. Якщо є 
бажаючі у приватному секторі надавати такого роду публічні послуги, або це по встановлених 
причинах не під силу приватній організації, то в такому випадку державний, муніципальний орган 
зобов’язаний узяти на себе здійснення такої послуги, соціальна значимість якої вимагає її надання. 
Так, вивіз сміття, відходів, водопостачання, інші аналогічні послуги повинні надаватися незалежно 
від наявності зацікавленості тих чи інших суб’єктів. І якщо зацікавленості у такій діяльності немає, 
то орган публічної влади зобов’язаний або сформувати такий інтерес, або просто взяти на себе 
здійснення такої публічної послуги. Тому сфера суспільно значимих послуг повинна завжди 
перебувати в зоні уваги публічної влади незалежно від суб’єктів, що їх надають6. Отже, публічні 
послуги – це всі послуги, що надаються публічним сектором, а також приватним сектором під 
відповідальність публічної влади та за рахунок публічних коштів7.  

Залежно від суб’єкта, що надає публічні послуги, можна розрізняти державні та муніципальні 
послуги. Концепція розвитку системи надання адміністративних послуг органами виконавчої влади 
визначає державні послуги як послуги, що надаються органами державної влади та державними 
підприємствами, установами, організаціями, а також органами місцевого самоврядування в порядку 
виконання делегованих державою повноважень за рахунок коштів державного бюджету. У свою 

                                                      
1 Тихомиров, Ю.А. (2007). Публичные услуги и право. Москва: Норма, 12. 
2 Розпорядження про схвалення Концепції розвитку системи надання адміністративних послуг органами 
виконавчої влади 2006 (Кабінет Міністрів України). <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/90-2006-р> (2015, 
травень, 21). 
3 Тхомиров, Ю.А. (2007). Публичные услуги и право. Москва: Норма, 200. 
4 Шастико, А.Е. (2002). Организационные рамки предоставления публичных услуг. Вопросы экономики, 7, 
150-151. 
5 Авер’янов, В.Б. (2002). Державне будівництво та місцеве самоврядування. Збірник наукових праць, випуск 2, 
9-10. 
6 Артемов, Н.М., Ячменев, Г.Г. (2008). Правовое регулирование неналоговых доходов бюджетов: учебное 
пособие. Москва: «Элит», 68. 
7 Тимощук, В.П. (2002). Адміністративна процедура та адміністративні послуги. Зарубіжний досвід і 
пропозиції для України. Київ: Факт, 119. 
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чергу муніципальні послуги надаються органами місцевого самоврядування, а також органами 
виконавчої влади та підприємствами, установами, організаціями в порядку виконання делегованих 
органами місцевого самоврядування повноважень за рахунок коштів місцевого бюджету1. 
Важливою складовою як державних, так і муніципальних послуг є адміністративні послуги. 
Зауважимо, що Закон України «Про адміністративні послуги» встановив вичерпний перелік 
суб’єктів, які можуть надавати адміністративні послуги2, тобто підприємства, установи та 
організації незалежно від форм власності не можуть надавати адміністративні послуги. У зв’язку з 
цим адміністративна послуга буде державною якщо таку послугу надають органи державної влади 
за рахунок коштів державного бюджету, а муніципальною у випадку надання такої послуги 
органами місцевого самоврядування за рахунок коштів місцевого бюджету. 

Що стосується інших категорій послуг, то їх слід виокремлювати за тією сферою, в якій ці 
послуги надаються. Наприклад, соціальні послуги мають усі ознаки публічних послуг і за своєю 
суттю є публічними, але критерієм виділення є не коло суб’єктів, що їх надає, а сфера, в якій вони 
реалізуються. Дані послуги можуть надаватися як державними і муніципальними структурами, так і 
комерційними й некомерційними недержавними організаціями. Проте здійснюватися вони можуть 
як у публічно-правовій формі, так і в приватно-правовій3.  

Висновки. Підсумовуючи викладене слід підтримати твердження А.Ю. Жуковської про те, 
що для обґрунтування теорії процесу надання послуг необхідно ввести єдині концептуальні засади і 
вони повинні базуватися на інтегральному понятті – «публічні послуги», що надаються державними 
структурами та органами місцевого самоврядування або іншими суб’єктами за рахунок публічних 
коштів4. Тому з метою уникнення плутанини та неоднозначності у трактуванні понять «публічні 
послуги», «адміністративні послуги», «державні послуги», «муніципальні послуги», інших категорій 
послуг та встановлення уніфікованих правових засад у сфері надання публічних послуг, на наш 
погляд, доцільно розробити та прийняти Закон України «Про публічні послуги». 
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AS A REPRESENTATIVE OF A PRINCIPAL 

In the article, the role of an advocate (attorney) as a representative of a principal in civil and 

economic cases in each of the stages of mediation is described. Provisions of the current 

legislation of Ukraine concerning the possibility of using mediation within civil procedural and 

economic procedural institutions are analyzed. Common and different features inherent to the 

settlement agreement and mediative agreement are researched. The basic functionalities during 

implementation of a mediation procedure that takes an advocate (attorney) as a representative 

of a principal in civil and economic cases are determined. The features of participation of an 

advocate (attorney) in mediation in civil and economic cases as a representative of a principal 

are delineated. 

Key words: advocate (attorney), mediation, civil and economic cases, features of participation of 

an advocate (attorney) in mediation 

В умовах сьогодення питання про визначення можливостей та шляхів запровадження медіації 
в національну систему захисту цивільних та господарських прав та свобод особи, а також 
визначення її взаємозв’язку з цивільним та господарським процесами набуло виключного значення. 
Суспільство і держава гостро потребують впровадження в національне правове поле України 
альтернативних способів вирішення спорів, серед яких особливе місце посідає медіація. Разом із 
тим очевидно, що оскільки питання стосується юридичних спорів, тобто вирішення питань, 
пов’язаних з правом, то без активної підтримки з боку практикуючих юристів, зокрема адвокатів, 
примирний напрям ще довго буде залишатися малорозвиненим. Ніякі декларативні та освітні заходи 
самі по собі, у відриві від практики не дадуть позитивного результату. 

Метою статті є дослідження особливості участі адвоката як представника довірителя в 
цивільних та господарських справах на кожній із стадій медіації, визначення основних функцій, які 
під час реалізації процедури медіації виконує адвокат як представник довірителя в цивільних та 
господарських справах, та з’ясування особливостей участі адвоката в медіації в цивільних та 
господарських справах як представника довірителя. 

Адвокат як представник сторони в посередництві відіграє важливу роль на всіх, без винятку, 
стадіях проведення процедури медіації. Тому, з метою визначення специфіки діяльності адвоката як 
представника довірителя в цивільних та господарських справах, видається за необхідне 
проаналізувати його роль на кожній із стадій більш ґрунтовно.  

Узагальнюючи існуючі підходи до виділення стадій (етапів, фаз) медіації, пропонуємо 
виділяти чотири основні стадії процедури медіації, кожна з яких становить собою сукупність 
процедурних дій, об’єднаних спільною метою: 1) стадія перша: прийняття рішення стосовно 
можливості та доцільності проведення процедури медіації; 2) стадія друга: підготовка до 
проведення процедури медіації; 3) стадія третя: безпосереднє проведення процедури медіації 
(медіаційних сесій); 4) стадія четверта: заключна стадія процедури медіації (юридичне закріплення 
результатів домовленостей, досягнутих під час процедури медіації). 

Роль адвоката як представника довірителя під час прийняття рішення стосовно 
можливості та доцільності проведення процедури медіації в цивільних та господарських справах. 
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Адвокат, на вимогу довірителя, може представляти права та законні інтереси свого довірителя при 
організації, проведенні та завершенні процедури медіації в цивільних та господарських справах, 
якщо довіритель і інша сторона спору домовились про врегулювання взаємних розбіжностей за 
допомогою медіації. Також адвокат, будучи представником довірителя, може пропонувати своєму 
клієнтові врегулювати існуючий правовий спір шляхом звернення до медіації як альтернативного 
способу вирішення спорів або рекомендувати прийняти відповідну пропозицію від протилежної 
сторони. 

Під час прийняття рішення стосовно можливості проведення процедури медіації в цивільних 
та господарських справах адвокат має вирішити питання щодо «медіабельності» правового спору. 
Під «медіабельністю» варто розуміти властивість юридичного конфлікту (правового спору), через 
яку він може бути врегульований безпосередньо сторонами конфлікту (спору) під час процедури 
медіації. Тобто адвокат має здійснити детальний аналіз внутрішньої специфіки змісту конкретних 
спірних правовідносин, у межах яких виник спір, на підставі факторів об’єктивного та 
суб’єктивного характеру «медіабельності» правового спору, з урахуванням яких він зможе дійти 
висновку про можливість та доцільність проведення процедури медіації в конкретній справі, а також 
про ефективність її застосування.  

У свою чергу, Катарина Грефін фон Шліффен пропонує керуватися такими критеріями для 
прийняття рішення стосовно можливості та доцільності проведення процедури медіації, а саме: 1) 
наявність міцних, можливо, досить тривалих відносин між учасниками, наприклад між членами 
сім’ї, сусідами, колегами; 2) наявність спільного інтересу в рамках предмета спору чи одного з його 
аспектів, наприклад добробут спільних дітей, прагнення до благополуччя у власному оточенні чи 
майбутнє спільного підприємства; 3) здатність сторін до участі в переговорах, наприклад, з 
урахуванням їх психічного стану або розподілу повноважень (ніяких відхилень, які не можна було б 
усунути в рамках переговорів); 4) прагнення сторін до участі в переговорах або принаймні 
готовність до участі в процесі і спілкуванню з іншою стороною; 5) на думку учасників, 
взаємоузгоджене, позасудове рішення має принести їм предметні, часові та фінансові переваги1. 

Адвокат як представник довірителя повинен мати на увазі, що Закон України «Про безоплатну 
правову допомогу» від 02.06.2011 р. № 3460-VI закріплює обов’язок держави надавати, 
рекомендувати і пропонувати послуги з медіації саме як первинну правову допомогу (п. 4 ч. 1 ст. 1, 
п. 4 ч. 2 ст. 7). 

Крім того, господарське процесуальне (розділ ІІ Господарського процесуального кодексу 
України від 06.11.1991 р. № 1798-XII (далі – ГПК України) та цивільне процесуальне (ст. 130 
Цивільного процесуального кодексу України від 18.03.2004 р. № 1618-IV (далі - ЦПК України) 
законодавство передбачають порядок досудового врегулювання правового спору, у межах якого 
може бути використана процедура медіації. 

Відповідно до ч. 1 ст. 5 ГПК України, сторони застосовують заходи досудового врегулювання 
господарського спору за домовленістю між собою, крім випадків, визначених ч. 5 зазначеної норми. 
ГПК України передбачає претензійний порядок досудового врегулювання господарського спору. 
Разом із тим ГПК України не забороняє використовувати альтернативні способи врегулювання 
господарського спору, у тому числі й медіації. У зв’язку з цим положення ч.ч. 1 та 5 ст. 5 ГПК 
України можуть розглядатися як правові передумови використання медіації в господарських спорах 
як альтернативного способу вирішення правового спору. 

Статтею 130 ЦПК України передбачається можливість проведення попереднього судового 
засідання. Разом із тим, хоч метою попереднього судового засідання є з’ясування можливості 
врегулювання спору до судового розгляду, можуть використовуватись медіативні техніки, а також 
наявний неупереджений посередник, не слід ототожнювати попереднє судове засідання як складову 
стадії підготовки справи до судового розгляду та процедуру медіації, оскільки між ними існують 
суттєві відмінності. Так, під час попереднього судового засідання в разі врегулювання спору до 
судового розгляду пріоритетним є результат (процесуальне оформлення вирішення спору), а в 
процедурі медіації важливим є не лише результат, а й сам процес аналізу, оцінки, вирішення 
правового конфлікту, оскільки одним із завдань медіації є налагодження (збереження, відновлення) 
дружніх/ділових відносин між сторонами. Також відмінність полягає в тому, що при посередництві 

                                                      
1 Шлиффен, Грефин фон К., Вегманн, Б. (2005). Медиация в нотариальной практике (Альтернативные 
способы разрешения конфликтов). Москва: ВолтерсКлувер, 11. 
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важливою є емоційна складова, а не лише правові аспекти конфлікту. Франц ван Арен 
(нідерландський суддя та медіатор) вбачає різницю між судовим провадженням та медіацією в тому, 
що судді завжди розглядають лише минуле і намагаються розібратися, що було не так, а медіатори 
спонукають сторони зосередитися на майбутньому та на можливих перспективах. 

Таким чином, адвокат, вирішивши питання стосовно «медіабельності» правового спору та з 
урахуванням юридичних «показань для застосування» процедури медіації, може рекомендувати або, 
навпаки, не рекомендувати своєму довірителеві використати процедуру медіації в цивільних та 
господарських справах для врегулювання існуючого правового спору. 

Роль адвоката як представника довірителя в підготовці до процедури медіації. 
Представляючи права та законні інтереси клієнта під час проведення процедури медіації в 
цивільних та господарських справах, адвокат зобов’язаний відповідально поставитись до такого 
виду діяльності та належним чином підготуватися до майбутньої процедури посередництва. Така 
підготовка, як правило, повинна включати в себе: 1) проведення додаткового аналізу суті 
розбіжностей та більш детальне вивчення обставин їх виникнення; 2) з’ясування цілей довірителя і 
за необхідності надання довірителеві допомоги у формулюванні його цілей у зв’язку з виниклим 
спором; 3) визначення спільно з довірителем завдань, які необхідно вирішити в результаті медіації, 
можливих поступок на користь іншої сторони і принципових для довірителя умов, відступ від яких є 
неможливим; 4) виявлення аспектів, за якими у сторін відсутні розбіжності; 5) оцінку правового 
становища довірителя й іншої сторони правового спору1; 6) дослідження існуючих документів та 
інших наявних доказів у справі; 7) аналіз положень чинного законодавства стосовно суті спору; 8) 
визначення спільно з довірителем як безпосередньо інтересів довірителя, так і інтересів іншої 
сторони, оскільки інтереси визначають проблему; 9) вибір спільно з довірителем найбільш належної 
(у конкретній справі) моделі медіації та продумування найбільш ефективних медіативних технік 
стосовно конкретного випадку; 10) розробку та узгодження об’єктивних критеріїв; 11) розробку та 
узгодження з довірителем взаємовигідних варіантів урегулювання спору, які варто запропонувати 
під час проведення процедури медіації; 12) прогнозування і попереднє обговорення з довірителем 
найбільш ймовірних варіантів урегулювання спору, які можуть бути запропоновані іншою 
стороною, виходячи з її цілей, завдань та інтересів; 13) обговорення з довірителем очікувань 
останнього від результатів медіації. 

Адвокат як представник довірителя на стадії підготовки до процедури медіації повинен 
поінформувати свого довірителя про можливі правові форми завершення процедури медіації в 
цивільному та господарському процесах у разі досягнення взаємовигідної та взаємоприйнятної 
домовленості, передбачені чинним цивільним процесуальним та господарським процесуальним 
законодавством. Такими правовими формами є: 1) укладення мирової угоди (ч. 3 ст. 31, ст.ст. 175, 
306, 334, 372 ЦПК України, ст. 78 ГПК України); 2) відмова позивача від позову (ч. 2 ст. 31, ст.ст. 
174, 306 ЦПК України, ст. 78 ГПК України); 3) визнання відповідачем позову повністю або частково 
(ч. 2 ст. 31, ст. 174 ЦПК України, ст. 78 ГПК України); 4) відмова стягувача від примусового 
виконання судового рішення (ст. 372 ЦПК України) – на стадії виконавчого провадження. 

Адвокат як представник довірителя в підготовці до процедури медіації в цивільних та 
господарських справах може брати участь в обговоренні та обранні кандидата в медіатори. Крім 
того, адвокат може ініціювати звернення до конкретного медіатора за умови, що останній буде 
зберігати нейтралітет щодо всіх сторін правового спору. 

Основна роль адвоката як представника довірителя на даній стадії полягає в тому, що адвокат: 
інформує довірителя стосовно юридичних аспектів спору та правового становища довірителя, 
роз’яснює клієнтові суть, значення та порядок проведення процедури посередництва, пропонує 
стратегію поведінки та взаємодії між усіма сторонами спору, роз’яснює особливості прийнятого в 
ході медіації рішення та специфіку його виконання. 

Таким чином, адвокат як представник довірителя до моменту початку врегулювання 
правового спору шляхом медіації повинен бути впевнений, що, безпосередньо вступаючи в процес 
урегулювання правового спору, довіритель ясно і чітко розуміє та усвідомлює своє правове 
становище, характер та мету медіації, власну роль, роль адвоката та роль протилежної сторони в ній, 
особливості діяльності медіатора, а також можливі правові наслідки проведення даної процедури. 

                                                      
1 Понасюк, А.М. (2011). Участие адвоката в урегулировании юридических споров посредством медиации: 
lиссертация на соискание ученой степени кандидата наук: специализация 12.00.11 «Судебная власть, 
прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности». Москва, 104-105. 
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Роль адвоката як представника довірителя під час безпосереднього проведення процедури 
медіації в цивільних та господарських справах. Сторони заздалегідь мають домовитись між собою 
про можливість присутності та участі під час проведення процедури медіації адвокатів як 
представників сторін.  

На вимогу однієї сторони або за спільною домовленістю сторін правового спору всі, хто 
беруть участь у процедурі медіації, включаючи адвокатів та медіатора, повинні підписати 
застереження про конфіденційність.  

Адвокат може брати участь у медіації як разом з довірителем, так і без його присутності (якщо 
сторони попередньо домовилися про можливість такого варіанта). У разі самостійної участі в 
медіації (без довірителя) адвокат зобов’язаний погодити кінцеву домовленість за результатами 
медіації з довірителем і лише після цього юридично її оформлювати з протилежною стороною. 
Разом із тим важливо пам’ятати, що доволі часто зміст та сутність остаточних домовленостей за 
результатами медіації можуть виходити за межі первинних уявлень сторін стосовно можливих 
варіантів вирішення існуючого правового спору. При цьому виключно сторони можуть прийняти та 
затвердити кінцеву домовленість, котра має базуватися на однозначному висновку про відповідність 
або не відповідність конкретних пропозицій їх інтересам. У зв’язку з цим ми вважаємо, що для того 
щоб медіація завершилася досягненням взаємовигідного та взаємоприйнятного рішення в 
найкоротший термін, адвокат як представник довірителя має брати участь у процедурі медіації не 
самостійно, а разом із довірителем. Така позиція обумовлена тим, що адвокат як представник 
довірителя обов’язково має погоджувати свої дії та пропозиції протилежної сторони з довірителем, а 
тому, у разі участі адвоката в медіації без довірителя, буде постійно виникати необхідність у 
зупиненні та перенесенні (на інший день) процедури медіації, що у свою чергу призведе до 
затягування посередництва. Проте оперативність та відносно швидке врегулювання правового спору 
в порівнянні з класичним судовим чи третейським розглядом справи є однією з ключових переваг 
медіації. Якщо ж адвокат присутній під час посередництва разом із довірителем, тоді, у разі 
необхідності надати довірителеві поточні роз’яснення та поради з правових питань, адвокат у 
стислій формі консультує його по ходу медіативної сесії без зупинення та перенесення процедури 
медіації, що у свою чергу забезпечує оперативність посередництва. У разі ж необхідності 
обговорення питань між адвокатом та довірителем наодинці, процедура повинна бути зупинена, 
проте така зупинка може тривати не довго, після чого процедура буде продовжена. 

Адвокат, присутній на переговорах під час процедури медіації в цивільних та господарських 
справах, завжди повинен пам’ятати, що це не суд і не арбітраж, де потрібно захищати, змагатися, 
викривати та прискіпуватись. Варто підкреслити, що мета юриста в медіації полягає не в тому, щоб 
переконати медіатора у власній правоті або спростувати доводи іншої сторони. Вона полягає в тому, 
щоб допомогти знайти прийнятне для всіх рішення (як правило, не єдино вірне, а одне з вдалих 
рішень) і переконати сторони його прийняти1. 

Безсумнівно, правові аргументи можуть і повинні мати місце в діяльності адвоката при 
проведенні медіації. Адвокат є професійним юристом, надає кваліфіковану юридичну допомогу, і 
тому йому слід дати юридичну кваліфікацію конфліктним відносинам сторін і вказати учасникам 
процедури на переваги (у разі їх наявності) правового становища довірителя у спорі. Але робити це 
необхідно в такій формі, щоб не завдати шкоди конструктивності переговорного процесу і не 
перевести подальше спілкування сторін від узгодження інтересів до дискусії про взаємні права та 
обов’язки2. Наприклад, у зарубіжній літературі, присвяченій питанням медіації, залежно від 
зростання ролі права та адвокатів умовно виділяють «медіацію, засновану на інтересах» (interest-
basedmediation) та «медіацію, засновану на правах» (rights-basedmediation)3. При цьому дані напрями 
не є взаємовиключними і розглядаються як такі, що можуть доповнювати один одного. 

Адвокат, який представляє інтереси довірителя в процедурі медіації, має бути надзвичайно 
обережним та уважним під час виступів та реплік, уважно стежити за власною інтонацією та 

                                                      
1 Давыденко, Д.Л. (2006). Как избежать судебного разбирательства. Посредничество в бизнес-конфликтах. 
Москва: Секрет фирмы, 55. 
2 Понасюк, А.М. (2011). Участие адвоката в урегулировании юридических споров посредством медиации: 
диссертация на соискание ученой степени кандидата наук: специализация 12.00.11 «Судебная власть, 
прокурорский надзор, организация правоохранительной деятельности». Москва, 108-109. 
3 Bühring-Uhle, Christian (2006). Arbitration and Mediation in International Business. Second Edition. Kluwer Law 
InternationalBV, The Netherlands, 193-194. 
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поведінкою задля того, щоб його правові доводи, аргументи та пропозиції не сприймалися 
протилежною стороною як висування вимог та претензій. Проте адвокат як кваліфікований фахівець 
у галузі права зобов’язаний уважно аналізувати та оцінювати доводи, аргументи та пропозиції 
протилежної сторони з точки зору їх відповідності положенням чинного законодавства та законним 
інтересам довірителя, а також стосовно наявності юридичних ризиків для довірителя та можливості 
фактичного виконання досягнутих домовленостей сторонами. 

Таким чином, основна роль адвоката як представника довірителя під час безпосереднього 
проведення процедури медіації полягає в наданні адвокатом юридичних консультації та роз’ясненні 
довірителеві під час процедури медіації (у разі якщо довіритель самостійно веде переговори) та у 
веденні переговорів, представляючи інтереси довірителя (як за участю довірителя в процедурі, так і 
без неї) у процедурі медіації (у разі якщо довіритель самостійно не веде переговорів). 

Роль адвоката як представника довірителя в юридичному закріпленні результатів 
домовленостей, досягнутих під час процедури медіації. На даній стадії медіації роль адвоката як 
представника довірителя в першу чергу залежить від того, чи є медіатор юристом, у тому числі 
адвокатом, чи ні. У разі коли медіатор є фахівцем у галузі права чи адвокатом, тоді медіативна угода 
повинна бути підготовлена саме цим суб’єктом, оскільки, на нашу думку, забезпечення правового 
супроводу процедури медіації та її завершення належить до повноважень адвоката-медіатора, а не 
сторін медіації чи їх представників. Крім того, той факт, що медіативну угоду буде готувати 
представник однієї зі сторін правового спору, може насторожити протилежну сторону та призвести 
до нагнітання ситуації чи взагалі до відмови від подальшого врегулювання спору. 

У разі якщо медіатор не є адвокатом чи юристом узагалі, тоді надання юридичної форми 
досягнутій взаємоприйнятній та взаємовигідній домовленості між сторонами правового спору, а 
також забезпечення законності такої домовленості та відповідності її положенням чинного 
законодавства є важливою функцією адвоката як представника довірителя під час процедури 
медіації. У зазначеному разі сторони мають домовитись стосовно того, хто буде готувати 
медіативну угоду (представники всіх сторін разом або один із представників). 

Мирова угода є яскравим прикладом однієї з можливих правових форм вдалого завершення 
процедури медіації в цивільних та господарських справах. 

Найбільш дискусійним питанням правової природи вдалого результату медіації є необхідність 
розмежування медіативної угоди, укладеної в рамках приватної медіації, з одного боку, і в судовій 
медіації – з іншого. Перше розглядається як угода, друга прирівнюється до мирової угоди. У зв’язку 
з цим цікавим видається питання стосовно того, яким чином співвідносяться мирова угода та 
медіативна угода між собою. Таким чином, вважаємо за необхідне визначити спільні та відмінні 
риси, притаманні мировій угоді та медіативній угоді. 

Так, серед спільних рис, притаманних мировій угоді та медіативній угоді, можна виділити 
такі: 1) законність (зазначені угоди не можуть суперечити закону та порушувати права та законні 
інтереси третіх осіб); 2) добровільність (угоди можуть бути укладені виключно в разі вільного 
волевиявлення всіх сторін); 3) мають двосторонній характер, тобто права й обов`язки виникають у 
кожної зі сторін; 4) з одного боку, це угоди про врегулювання матеріально-правових відносин, з 
іншого — це процесуальні угоди між сторонами про завершення правового спору; 5) чіткість, 
ясність, безумовність, визначеність та можливість бути виконаними (дотримання цих критеріїв 
необхідно з метою запобігання виникненню нових спорів); 6) суб’єктами укладення є сторони 
правового конфлікту (або їх представники, якщо сторони про це попередньо домовляться); 7) 
спрямовані на врегулювання спору шляхом взаємних домовленостей (взаємовигідних та 
взаємоприйнятних) сторін спору. 

Відмінними рисами мирової угоди та медіативної угоди є: 1) мирова угода може бути 
укладена тільки щодо тих спірних питань, про вирішення яких позивач заявив позовні вимоги, тобто 
мирова угода може містити тільки умови, безпосередньо пов’язані з врегулюванням відповідного 
судового спору; медіативна угода може містити положення, безпосередньо не пов’язані із заявленим 
попередньо предметом спору, однак пов’язані з правовим конфліктом, який існував між сторонами, 
а також усі інші аспекти, які сторони вважають важливими; 2) мирова угода повинна бути укладена 
в письмовій формі, тоді як медіативна угода може бути й усною; 3) мирова угода набуває правового 
значення тільки після її затвердження судом, у свою чергу результат медіативної угоди може мати 
матеріально-правові та процесуально-правові наслідки виконання без затвердження її судом. 

Таким чим, є очевидним, що медіативна угода та мирова угода, попри наявність спільних рис, 
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є різним видами правових угод.  
У зв’язку з цим, за результатами вдалої медіації, яка була проведена після відкриття 

провадження в цивільному чи господарському процесі, видається правильним укладати саме мирову 
угоду з додержанням вимог чинного цивільного процесуального чи господарського процесуального 
законодавства. Разом із тим не існує заборони поряд із мировою угодою укладати ще й медіативну 
угоду. 

На підставі вищевикладеного можна дійти висновку, що адвокат як представник довірителя 
в цивільних та господарських справах під час реалізації процедури медіації виконує такі функції, як: 
1) інформаційну функцію; 2) функцію оцінки спору; 3) функцію генерування альтернативних ідей; 
4) прогностичну функцію; 5) аналітичну функцію; 6) орієнтаційну функцію; 7) юридичну функцію. 

Підбиваючи підсумок, дослідивши роль та визначивши функції адвоката як представника 
довірителя в цивільних та господарський справах під час реалізації процедури медіації, можемо 
визначити особливості діяльності адвоката-представника. Отже, особливостями участі адвоката 
як представника довірителя в медіації в цивільних та господарський справах є: 1) адвокат у 
процедурі медіації діє в інтересах довірителя від його імені, однак остаточне рішення мають 
приймати лише сторони правового спору; 2) адвокат як представник сторони в медіації не повинен 
допускати конфлікту інтересів, тобто сторони правового спору з протилежними інтересами повинні 
бути представлені різними адвокатами в медіації в цивільних та господарських справах; 3) адвокат 
повинен бути обізнаним стосовно медіації як альтеративного способу вирішення спорів, моделей 
медіації, медіативних технік та інших аспектів даної процедури; 4) адвокат повинен володіти 
достатнім обсягом медіативних знань, умінь та навичок; 5) основна мета адвоката як представника 
довірителя в медіації полягає в тому, щоб забезпечити реалізацію прав та обов’язків клієнта в 
процедурі та допомогти йому знайти прийнятне для всіх рішення, а зовсім не в тому, щоб 
переконати медіатора у власній правоті або спростувати доводи іншої сторони; 6) правові аргументи 
можуть і повинні мати місце в діяльності та позиціях адвоката-представника при проведенні 
медіації, разом із тим вони не повинні завдавати шкоди конструктивності переговорного процесу і 
не перевести подальше спілкування сторін від узгодження інтересів до дискусії про взаємні права та 
обов’язки; 7) адвокат повинен забезпечити належне юридичне оформлення домовленості сторін за 
результатами медіації, а також забезпечити законність такої домовленості та її відповідність 
положенням чинного законодавства (у разі якщо медіатором є не професійний юрист); 8) основна 
роль адвоката як представника довірителя під час процедури медіації полягає в наданні адвокатом 
правової допомоги, юридичних консультації та роз’яснення довірителеві під час процедури медіації 
(у разі якщо довіритель самостійно веде переговори) та у веденні переговорів, представляючи 
інтереси довірителя (як за участю довірителя в процедурі, так і без неї) в процедурі медіації (у разі 
якщо довіритель самостійно не веде переговорів). 

Таким чином, ураховуючи важливість інституту адвокатури, активне сприяння адвокатів у 
розвитку та функціонуванні медіації в Україні здатне дати позитивні результати вже в найближчій 
перспективі. Однак якщо адвокатська спільнота не буде брати участі в підтримці цього нового 
способу альтернативного вирішення спорів, це призведе до того, що примирні процедури будуть 
розвиватися уповільненими темпами, а практика їх здійснення буде поступово освоюватися не 
юристами. Щоразу необхідно пам’ятати, що визнані та ефективні в розвинених зарубіжних країнах 
альтернативні способи вирішення спорів, зокрема медіація, обов’язково отримають визнання й в 
Україні. Проте якщо адвокати не візьмуть на себе ключову роль у запровадженні та популяризації 
цих перспективних починань, то процес упровадження альтернативних способів вирішення спорів, 
зокрема медіація, у національну правову систему значно ускладниться. 

References 
1. Shliffen, Grefin fon K., Vegmann, B. (2005). Mediatsiya v notarialnoypraktike 
(Alternativnyiesposobyirazresheniyakonfliktov). Moskva: VoltersKluver. 
2. Ponasyuk, A. M. (2011) Uchastie advokata v uregulirovanii yuridicheskih sporov posredstvom mediatsii: 
dissertatsiya na soiskanie uchenoy stepeni kandidata nauk: spetsializatsiya 12.00.11 «Sudebnaya vlast, prokurorskiy 
nadzor, organizatsiya pravoohranitelnoy deyatelnosti». Moskva, 281. 
3. Bühring-Uhle, Christian (2006). Arbitration and Mediation in International Business (Second Edition). Kluwer Law 
International BV, The Netherland. 
4. Zakon pro bezoplatnupravovudopomogu 2011 (Verhovna Rada Ukrayini). OfitsiyniyvisnikUkrayini, 51, 577. 
5. Gospodarskiy protsesualniy kodeks Ukrayini 1992 (Verhovna Rada Ukrayini). Ofitsiyniy visnik Ukrayini, 6, 56. 
6. Tsivilniy protsesualniy kodeks Ukrayini 2004 (Verhovna Rada Ukrayini). OfitsiyniyvisnikUkrayini, 40-41, 42, 492. 



ISSN 2336-5439 EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 3 2015 

 241 

Tetiana Kovalenko, Doctor of Laws 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine 

DEFECTS OF NORMATIVE LEGAL ACTS  
OF UKRAINIAN LAND LEGISLATION  

In this article legal defects of normative legal acts of Ukrainian land legislation have been 

classified depending on place of their appearance into: a) legal defects of the content of 

normative legal act and b) legal defects of the form of normative legal act. Legal defects of the 

content of normative legal acts are next: a) the inconsistency of requirements of normative legal 

acts, b) the inaccuracy of prescriptions of such acts, c) the uncertainty of prescriptions of 

normative legal acts, d) the incompleteness of the objectification of land law norms in normative 

legal acts and other sources of Ukrainian land law. Legal defects of form of normative legal act 

are next: a) incorrect choice of a type or of the form of normative legal act to regulate certain 

land relations and b) differences in the content and in the title of normative legal act of land 

legislation. 

Key words: Ukrainian land law, Ukrainian land legislation, legal defects, defects of legal acts. 

Effective system of land legal norms guarantees realization of land rights of different subjects and 
provides an optimum combination of private and public interests in land sector. Such system is a 
prerequisite of rational use and protection of land as valuable natural resource. Land law norms are 
objectified in normative legal acts and other sources of Ukrainian land law. Incorrect or incomplete fixation 
of behavior models of land relations subjects, other defects of normative legal acts have extremely negative 
impact on the mechanism of legal regulation of land relations. 

The first scientific researches of some drawbacks of legal regulation on the territory of modern 
Ukraine were initiated at the beginning of the twentieth century by M. Yunkovskyi, E. Vaskovskyi, 
G. Demchenko, N. Korkunov and other scientists. 

In modern jurisprudence of Russia, Belarus and other former Soviet republics problems of legal 
defects are studied both by the theory of law (N. Vlasenko, N. Gushina, S. Yefremova, N. Suslova, 
G. Sibgatullina, Y. Tikhomirov, M. Khairetdinova, A. Khersontsev) and by different branches of legal 
science (S. Avakian, D. Andrieiev, G. Vasilievich, S.  Golovin, M. Zhiltsov, V. Ignatenko, O. Kutafin, 
T. Makarova, A. Krasnov, S. Tsybuliak etc.). 

In the doctrine of Ukrainian land law, legal defects did not become the subject of a comprehensive 
legal research. However, V. Andreitsev, V. Yermolenko, I. Karakash, P. Kulinich, A. Miroshnichenko, 
V. Muntian, B. Nosik, V. Semchik, N. Titova, Y. Shemshuchenko, M. Shulga and other scientists, 
investigated general problems of the quality of land law norms and possible ways to improve their 
efficiency.  

The purpose of this article is to analyze peculiarities of legal defects in normative legal acts of land 
legislation and to identify the nature of their impact on the effectiveness of legal regulation of land relations 
in Ukraine. 

According to E. Kamienieva, statutes and other legal acts, adopted in violation of the requirements, 
are defective acts1. However, the author does not specify what these violations are and when normative 
legal acts acquire features of defective. 

Normative legal acts of land legislation are legal documents which: a) are accepted by the competent 
public authorities or other bodies, authorized by the state, b) have formally defined and obligatory 
character, c) contain new, modify or cancel existing land law norms and d) are guaranteed by the state. 
Based on these features of normative legal acts of land legislation, legal defects of normative legal acts can 
be classified depending on the place of their appearance: a) legal defects of the content of normative legal 
act and b) legal defects of the form of normative legal act. 

Legal defects of the content of normative legal act emerge in the lack, defectiveness of legal 
                                                      

1 Каменева, Е.Н. (2002). Дефектные акты органов законодательной и исполнительной власти: дис. ... канд. 
юрид. наук: 12.00.02. Москва: Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова Министерства 
образования РФ, 7. 
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prescriptions, which are fixed in articles and paragraphs of land statutes and other normative legal acts, and 
contain land legal norms. Such legal defects of content of legal prescriptions may be manifested as follows: 
a) the inconsistency of requirements of normative legal acts, b) the inaccuracy of prescriptions of normative 
legal acts, c) the uncertainty of prescriptions of normative legal acts, d) the incompleteness of 
objectification of land law norms in normative legal acts and other sources of Ukrainian land law. 

In legal theory scientists note, that during preparation, adoption and publication of legal normative 
act legal material has to be grouped according to the legislative technique, so that the act has become 
compact and its provisions will be easily perceived1. An important condition for the perception of the 
normative material, which is placed in the text of normative legal act, is meaningful correspondence, 
consistency of its provisions, when: a) the content is determined by some other prescriptions, b) all 
prescriptions are logically interrelated and interdependent, c) there is development of previous legal 
prescriptions in the following. Violation of this conditions leads to loss of continuity and logical 
interdependence of legal prescriptions. Text of normative legal act becomes difficult for understanding and 
use. Such situation violates constitutional right of everyone to know rights and duties, as set out in Article 
57 of the Constitution of Ukraine. 

As an example of legal defects of the content of normative legal act, we can bring the prescriptions, 
placed in Chapter 22 “Termination of Land Rights” of the Land Code of Ukraine of October 25, 2011. 
Article 140 of this Code defines grounds of termination of ownership rights to land plot; Article 141 fixes 
grounds for the termination of land use rights. However, the next Article 143 of the Land Code of Ukraine 
provides grounds for compulsory termination of land rights. But it is not clearly understood neither from 
the title no from the text of this article, the process of termination of what exact land right does it regulate – 
property right, land use right, servitude right, right of perpetual lease, etc. Only on the basis of systematic 
interpretation of this and other articles of the Land Code of Ukraine we may conclude that some of these 
enforcement reasons may refer only to termination of land ownership rights (confiscation of land plot, 
expropriation of land plot for reasons of social necessity, foreclosure on land plot for the obligations of land 
owner). Others may refer to termination of land use rights (use of land parcel inappropriately, failure to 
eliminate committed violations of legislation). 

Such meaningful defect of normative legal acts of land legislation as inconsistency of prescriptions 
exists in the Law of Ukraine “On Farming” of June 19, 2003. According to part 3 of Article 36 of 
mentioned Law “In the event of farm activity termination before expiration of tax exemptions, farm had to 
pay to the budget for the whole period of its activity the amount of tax, calculated at the rate established for 
farming, except as provided in part 4 of Article 34 of this Law”. Research of the content of part 4 of Article 
34 of the Law of Ukraine “On Farming” shows that this article establishes the right of farm members and 
those who work in it under the labor agreement (contract) to pension. Therefore, it is not related to 
cessation of farm as legal entity and to return of obtained tax benefits. Systematic interpretation of other 
provisions of this Law leads to the conclusion, that it was necessary to link Article 36 not to part 4 of 
Article 34, but to part 4 of Article 35 of the Law of Ukraine “On Farming”, under which farm activity is 
terminated if there are no members of the farm or heirs who wants to continue its activity. In this case, there 
are grounds for exemption of farm from the obligation to return to the state budget received tax benefits, 
since it objectively cannot continue to function. 

Legal defects of the content of normative legal acts of land legislation may include inaccuracy of 
their prescriptions. The accuracy of prescriptions, which are expressed in the sources of Ukrainian land law, 
is determined by strict correspondence between the content of legal norm and its verbal fixation of in the 
text of normative legal act. In the legal theory scientists draw attention: “How much external symbolic 
expression of the legal prescriptions corresponds to their content (the will of the legislator), so depends the 
essentially correct, defect-free application and implementation of such prescriptions”2. 

Inaccurate, defective fixation of land legal norms in the text of normative legal act leads to distortion 
of the model of behavior, embodied in such legal norm. Land relations acquire other quality features that 
are different from those, on the achievement of which land law norm was set. This leads to complication of 
legal regulation in land sphere and to violation of land rights of different subjects. In particular, paragraph 
13 of Section X “Transitional Provisions” of the Land Code provides, that legally established maximum 
area of agricultural lands, which can be acquired into ownership of citizens and legal entities before January 

                                                      
1 Проблемы теории государства и права (2008). Москва: Норма, 739. 
2 Шмелева, Г.Г. (1988). Конкретизация юридических норм в правовом регулировании. Львов: Вища школа, 28. 
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1, 2015, may be increased in the case of “inheritance of land plots by statute”. However, term “inheritance 
by statute” has especially legal meaning in the civil legislation of Ukraine. According to Article 1217 of the 
Civil Code of Ukraine of January 16, 2003, the inheritance is possible “by will” or “by statute”. The right to 
inheritance has defined in the persons’ will. Only in the case of absence of will, recognizing of it as an 
invalid, rejection or refusal from the inheritance of heirs “by will”, also in the case, if will does not cover all 
inheritance, specified in the Civil Code persons will have the right to inherit “by statute”. Thus, the Land 
Code of Ukraine significantly limits the ability of legal entities and individuals to increase the area of land 
plots by means of inheritance only “by statute”, without considering the will. Such legal defects revealed in 
the misuse of the legal term “by statute” instead of term “in accordance with statute”. 

Legal defects of the content of normative legal act of land legislation are in uncertainty, vagueness of 
its text. Land law consists of legal norms, which found theirs outward expression in legal prescriptions and 
are fixed in texts of normative legal acts with the help of language means – words, phrases, sentences. As 
G. Shershenevich said, a law is an idea expressed in words, then in the process of interpretation we must 
first address to the clarification of the meaning of words, in which an idea was embodied, in order through 
them penetrate into the content of the thought itself1. The uncertainty, vagueness of the text of normative 
legal act as its meaningful defect can appear in syntactic, semantic or grammatical ambiguity of language 
expressions, used in land legislation of Ukraine. 

Syntax uncertainty may occur when there are defects in grammatical construction of sentences and 
phrases in the text of normative legal act, when rules and scheme of creation of phrases, sentences and texts 
as verbal models of certain land relations are ignored. 

Semantic uncertainty of a text of normative legal act of land legislation will occur when wrong, 
incorrect lexical units are used for the fixation of the content of land legal norms. 

Grammatical uncertainty, as legal defect of the content of normative legal act, appears in violation of 
word formation rules, as well as in violation of the rules of association in meaningful phrases and sentences 
words, that in this situation acquire forms, depending on their functions in sentence. 

An example of uncertainty, lack of clarity in a text of normative legal act of land legislation can be 
found in Article 79 of the Land Code of Ukraine, according to which the ownership right to land plot 
extends to the space, located above and below the surface of this plot, on the height and depth necessary for 
the construction of residential, industrial and other buildings and structures. At the same time either in land 
legislation, no in land law theory criteria to determine the height and depth, necessary for the erection of 
buildings and structures, are not clearly defined. 

Sources of land law are the external form of objectification of land law norms. In the theory of law 
scientists note that sources of law constitute an information system, the special means of communication 
between subjects and objects of legal relations; with their help there is a coordination of interests, which 
reflects their perception2. Depending on the degree of objectification of Ukrainian land law norms, legal 
normative acts may: a) reproduce all land legal norms, that guarantees rights, freedoms and interests of 
various subjects in the land sphere; b) partially reproduce land legal norms, that allows realization of certain 
land rights or only by certain subjects; c) do not reproduce some land legal norms in general, that leads to 
different limits in acquisition and implementation of various land rights. 

Incomplete, partial objectification of land legal norms in normative legal acts and other sources of 
land law may cause: a) deformation of organic relationship between land law and land legislation, b) 
uncertainty of legal status of land relations subjects, c) narrowing of the scope of existing land rights, d) 
complexity or inability to satisfy land needs of individual etc. In particular, land ownership right of 
Ukrainian people3, the right of citizens to common land use4, the right to collective ownership of land5 and 
other land rights have not received yet their further development in Ukrainian land legislation. In the theory 
of land law researchers attract attention, that the key constitutional principle of recognition of land as the 

                                                      
1 Шершеневич, Г.Ф. (1998). Общая теория права. Хропанюк, В.Н. Теория государства и права. Москва: 
Интерстиль, 730. 
2 Пархоменко, Н.М. (2008). Джерела права: проблеми теорії та методології. Київ: Юридична думка, 120. 
3 Носік, В.В. (2004). Право власності на землю за Конституцією України. Бюлетень Міністерства юстиції 
України. 11. 48–59. 
4 Костяшкін, І.О. (2003). Проблеми правового забезпечення права загального землекористування громадян. 
Вісник Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Юридичні науки, 51, 134–136. 
5 Кулинич, П.Ф. (2005). Правовий режим земель, переданих сільськогосподарським підприємствам у 
колективну власність. Підприємництво, господарство і право, 10, 29–32. 
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main national wealth under the special state protection, found only certain reflection in the legislation of 
Ukraine and requires more systematic fixing in it1. 

The second group of legal defects of sources of Ukrainian land law, as an external expression of land 
legal norms, are defects of the form of normative legal acts of land legislation, that may be manifested in: a) 
wrong, incorrect choice of a type or of a form of normative legal act to regulate certain land relations, b) 
differences in the content and in the title of normative legal act of land legislation. 

Incorrect, wrong choice of the type of normative legal act, directed at regulation of certain land 
relations, leads to contradictions between real needs of society in a legal act of certain type and therefore 
legal force, and existing normative legal act and its actual legal force. In particular, taking into account 
important social, economic, political and environmental importance of land, land plots in the state and 
Ukrainian society, land reform in Ukraine would have to be regulated by relevant statute as an act of the 
highest legal force. However, more than twenty years land reform in Ukraine is carried out in accordance 
with two resolutions of the Parliament (Verkhovna Rada of Ukraine) – “On Land Reform” of December 18, 
1990 and “On the Acceleration of Land Reform and Land Privatization” of March 13, 1992, which contain, 
respectively, eight and ten paragraphs. Consequently, as P. Kulinich notices, that land reform conducted in 
Ukraine has not only failed to improve the productive capacity of agricultural lands of the country, but, in 
the contrary, has become a kind of catalyst of negative trends in quality condition of agricultural lands2. 

Defects of the form of normative legal acts of Ukrainian land legislation also appear in the case of 
adoption of new land statutes instead of making changes and amendments to existing ones. This 
complicates the legal regulation of land relations, leads to its informational redundancy. For example, the 
Law of Ukraine “On the Use of Defense Lands” of November 27, 2003 contains seven articles. The Law of 
Ukraine “On Protection of the Constitutional Rights of Citizens on Land” of January 20, 2005 includes only 
two articles. 

Defects of the form of normative legal acts of land legislation in Ukraine may appear as the 
differences in their content and title. These legal defects inherent to the draft statute of Ukraine on the land 
market (№ 9001-d). The preamble of the draft notes that its aim is to determine legal and economic 
foundations of land market organization and functioning. However, examination of the draft statute text 
indicates that its title does not match with the content, since the draft is actually regulates only certain 
elements of land market, mainly regulating transactions with agricultural lands. 

Thus, legal defects of normative legal acts as sources of land law of Ukraine should be considered as 
drawbacks of both the content and the form of normative legal acts of land legislation. Such defects 
adversely affect legal regulation of land relations and reduce the effectiveness of legal norms, principles of 
land law, methods of state impact on the behavior of land relations participants. Preventing the emergence 
of legal defects of normative legal acts of land legislation on the legislative stage, as well as early detection 
and minimization of their negative impact in the land sphere are the guarantees of stability and efficient 
functioning of the mechanism of legal regulation of land relations, of land rights implementation and 
protection of land as the main national wealth of Ukraine. 
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ISSUES OF SUPERFICIES SOLO CEDIT PRINCIPLE 
IMPLEMENTATION 

According to current Ukrainian legislation, the land and the real estate objects that located on it 

are two separate objects of property rights. Buildings that located on another person’s land 

parcel cause conflicts between the rights of a land owner and the rights of an owner of a 

building or structure. In this regard, the superficies solo cedit principle was implemented into 

Ukrainian legislation. This principle aims to automatic transfer of ownership of land in case of 

the transition of ownership of the real estate objects that located on it. Nevertheless, there are 

some problems in its implementation, such as defects of Art. 120 of Land Code of Ukraine. The 

author concludes that the possibility of acquiring of residential houses, buildings or structures 

ownership on another person’s land parcel prevents the superficies solo cedit principle full 

implementation. 
Key words: ownership, land lease, superficies, superficies solo cedit principle. 

Постановка проблеми. Земельна ділянка та об’єкти нерухомості, які на ній розташовані, 
нерозривно пов’язані одне з одним. Однак унаслідок певних історичних причин їх юридична доля 
була розірвана. Знаходження будівель на чужій землі породжує колізії між правами власника 
земельної ділянки та власника будівлі чи споруди. У зв’язку з цим у законодавство України був 
запроваджений принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на 
ній розташовані. Незважаючи на це, існують певні проблеми в його реалізації, такі як недоліки 
редакції ст. 120 Земельного кодексу України1 (далі – ЗК України), а також можливість набуття у 
власність будівель на чужій землі. 

Стан дослідження: Проблеми, пов’язані з переходом права власності на земельну ділянку при 
переході права власності на будівлю чи споруду, активно досліджують у теорії земельного права, 
зокрема, П. Ф. Кулинич, А. М. Мірошниченко, В. В. Носік та ін. Разом із тим у науці земельного 
права відсутнє комплексне дослідження даного питання. 

Виклад основного матеріалу: Відповідно до ст. 120 ЗК України та ст. 377 Цивільного 
кодексу України2 (далі – ЦК України), в Україні діє принцип єдності юридичної долі земельної 
ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, який спрямований на об’єднання юридичної 
долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, оскільки згідно з чинним 
законодавством України згадана нерухомість – це два окремі об’єкти права власності. 

Конституція України гарантує право власності на землю (ст. 41). Специфіка відносин 
власності на землю відображена в земельному законодавстві, зокрема в ЗК України. Стаття 79 ЗК 
України визначає земельну ділянку самостійним об’єктом права власності. Разом із тим будівля чи 
споруда, що розташована на земельній ділянці, проголошується самостійним об’єктом нерухомості 
(ст. 181 ЦК України). У цьому контексті можна сказати, що в Україні велика кількість будівель та 
споруд не належить власникові землі. Існування будівель на чужій землі обумовлено багатьма 
чинниками, зокрема: 1) після тривалого адміністративно-правового регулювання земельних 

                                                      
1 Земельний кодекс України 2001 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 3, 27. 
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відносин почалися процеси приватизації землі та нерухомого майна, які зазвичай приватизувались 
окремо; 2) ЗК України тривалий час (2002–2007 рр.) визнавав земельну ділянку та розташовану на 
ній будівлю і споруду самостійними об’єктами правовідносин; 3) в Україні значна частина 
нерухомості досі будується на чужій землі. 

При цьому потрібно пам’ятати, що власник будівлі є фактичним власником земельної ділянки, 
принаймні тієї її частини, що знаходиться під фундаментом забудови. Водночас законний власник 
земельної ділянки не може в повному обсязі реалізувати своє право власності на земельну ділянку, 
оскільки на ній розміщена споруда, що займає певну частину ділянки, а також потребує проходу до 
неї, користування водними ресурсами тощо. Все це суттєво обмежує можливості власника землі 
вільно користуватись та розпоряджатись власною землею. Разом із тим власник будівлі чи споруди 
може страждати від певних утисків, наприклад власник земельної ділянки може заборонити 
використовувати водні ресурси чи в цілому перекрити доступ до земельної ділянки тощо. Отже, 
роз’єднаність правових режимів земельної ділянки та розташованого на ній нерухомого майна 
неодмінно тягне за собою колізію між правами власника земельної ділянки та власника будівлі чи 
споруди. 

На об’єднання юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній 
розташовані, спрямовані ст. 120 ЗК України та ст. 377 ЦК України, де зазначається, що до особи, яка 
придбала житловий будинок, будівлю або споруду, переходить право власності на земельну ділянку, 
на якій вони розташовані, без зміни її цільового призначення, у розмірах, установлених договором. 
Якщо договором про відчуження житлового будинку, будівлі або споруди розмір земельної ділянки 
не визначено, до набувача переходить право власності на ту частину земельної ділянки, яка 
необхідна для їх обслуговування. 

Однак у вищезгаданих статтях прямо не зазначено, що перехід прав на земельну ділянку 
здійснюється автоматично. Це дає змогу деяким науковцям говорити про те, що вказані норми не 
забезпечують автоматичного переходу прав на земельну ділянку, оскільки потрібно укладати два 
договори: договір відчуження будівлі чи споруди та договір відчуження земельної ділянки, 
укладення яких “розірвано у часі”1. На користь даної позиції можна сказати: якщо земельна ділянка 
переходить одним договором разом із будівлею чи спорудою, то з точки зору юридичної техніки 
такий договір може бути обтяжливим, оскільки, поєднує два різних за правовою природою предмети 
договору. Однак із норм ст. 120 ЗК України видно, що права переходять разом (автоматично). 
Оскільки право перейшло разом із правом на будівлі чи споруду, то додаткової угоди про його 
перехід укладати не потрібно. Окрім того, при укладенні одного договору немає часового розриву, 
що дозволяє уникнути юридичних ризиків, зокрема ризику переходу земельної ділянки, в обхід ст. 
120 ЗК України. Певні “незручності” для юридичної техніки не можуть переважати над нормами 
закону чи можливими юридичними ризиками. Тож земельна ділянка повинна відчужуватись одним 
договором купівлі – продажу разом із будівлею чи спорудою. У даному разі договір відчуження 
об’єкта нерухомості буде підставою для видачі нотаріусом новому власникові витягу про державну 
реєстрацію права власності на земельну ділянку з Державного реєстру речових прав на нерухоме 
майно. Якщо сторони не досягли згоди щодо відчуження земельної ділянки під об’єктом, це є 
підставою у відмові в нотаріальному посвідченні договору відчуження житлового будинку, будівлі 
чи споруди2. Інші науковці стверджують, що вказані норми не забезпечують автоматичного 
переходу прав на земельну ділянку, оскільки державна реєстрація права власності на будівлі чи 
споруди та державна реєстрація права власності на земельну ділянку “розірвані у часі”3. На жаль, 
недоліки редакції ст. 120 ЗК України на практиці призводять до нестабільності правозастосування, 
наприклад одні нотаріуси оформляють відповідні угоди шляхом укладення одного договору, інші – 
двох тощо. 

На практиці існує думка, що за відсутності кадастрового номеру право власності на земельну 
ділянку перейти не може, оскільки ч. 6 ст. 120 ЗК України зазначає, що істотною умовою договору, 
який передбачає набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду, є кадастровий 
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проблеми законодавства та практики. Чернігів, 308. 
3 Семчик, В.І., Кулинич, П.Ф., Єрмоленко, В.М. [та ін.] (2013). Проблеми розвитку аграрного та земельного 
права України: монографія. Київ: Ред. журн. «Право України», Харків: Право, 281. 
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номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з набуттям права власності на ці 
об’єкти. Не можна не погодитись з А. М. Мірошниченко, який зазначає: “…якщо будівлю чи 
споруду відчужує особа, яка не має титулу на земельну ділянку, вона не може і не повинна 
вказувати в договорі відчуження кадастровий номер земельної ділянки, як цього вимагає ч. 6 ст. 120 
ЗК України. Право на земельну ділянку переходить до набувача автоматично в силу вимог закону”1. 

Варто звернути увагу на положення ч. 5 ст. 120 ЗК України, в якій зазначається, що в разі 
набуття права власності на жилий будинок, будівлю або споруду фізичними або юридичними 
особами, які не можуть мати у власності земельних ділянок, до них переходить право користування 
земельною ділянкою, на якій розташований жилий будинок, будівля або споруда, на умовах оренди. 
Якщо ділянка була орендована – право оренди переходить автоматично, тож потреби в ч. 5 ст. 120 
ЗК України немає. Якщо ні – не може перейти “право користування на умовах оренди”, якого не 
було. Бо власник будівлі чи споруди є фактичним власником земельної ділянки, то надання йому 
права користування земельною ділянкою – це підміна понять. На нашу думку, ч. 5 ст. 120 ЗК 
України є беззмістовною та повинна бути скасована. 

На жаль, недоліки редакції ст. 120 ЗК України – не єдина проблема. Основна проблема 
полягає в можливості набуття у власність будівель на чужій землі. Наприклад, орендар земельної 
ділянки набуває право власності на будівлю чи споруду, яку звів на орендованій ним земельній 
ділянці. У даному контексті цікавим є питання юридичної долі будівлі чи споруди після припинення 
дії договору оренди землі. У ст. 34 Закону України “Про оренду землі”2, яка передбачає наслідки 
припинення або розірвання договору оренди землі, нічого не зазначено про юридичну долю будівлі 
чи споруди. Так, у ст. 34 вказаного закону зазначено лише про те, що в разі припинення або 
розірвання договору оренди землі орендар зобов’язаний повернути орендодавцеві земельну ділянку 
на умовах, визначених договором. 

Варто зазначити, що в той самий час в Україні поряд з орендою землі для забудови існує 
суперфіцій. Як і в разі з орендарем, суперфіціарій набуває право власності на будівлю чи споруду, 
яку звів на чужій земельній ділянці. Чинне законодавство України визначає юридичну долю будівлі 
чи споруди після припинення дії договору суперфіцію. Так, cт. 417 ЦК України зазначає, що в разі 
припинення права користування земельною ділянкою, на якій була споруджена будівля (споруда), 
власник земельної ділянки та власник цієї будівлі (споруди) визначають правові наслідки такого 
припинення. Однак у разі недосягнення домовленості між ними власник земельної ділянки має 
право вимагати від власника будівлі (споруди) її знесення та приведення земельної ділянки до стану, 
в якому вона була до надання її в користування. Якщо знесення будівлі (споруди), що розміщена на 
земельній ділянці, заборонено законом (житлові будинки, пам’ятки культурної спадщини тощо) або 
є недоцільним у зв’язку з явним перевищенням вартості будівлі (споруди) порівняно з вартістю 
земельної ділянки, суд може з урахуванням підстав припинення права користування земельною 
ділянкою постановити рішення про викуп власником будівлі (споруди) земельної ділянки, на якій 
вона розміщена, або про викуп власником земельної ділянки будівлі (споруди), або визначити умови 
користування земельною ділянкою власником будівлі (споруди) на новий строк. 

Як бачимо, орендар і суперфіціарій в Україні набувають у власність зведену на чужій землі 
будівлю чи споруду. Забудова земельної ділянки означає зміну правового режиму земельної 
ділянки, яка цим фактом нерозривно пов’язується із зведеною на ній спорудою. Тобто де-факто ці 
два об’єкти єдине ціле. Однак надання права власності на будівлю чи споруду, що перебуває на 
чужій землі, роз’єднує їх юридичну долю. 

У цьому контексті не можна не зазначити, що практика надання земельних ділянок для 
забудови виникла ще в римському праві за часів Республіки. За римським правом, право власності 
на будівлю чи споруду визнавалось за власником землі – semper superficiem solo cedere – все, що 
знаходиться на землі та зв’язано з нею, належить (як accessio) власникові землі. Однак тільки 
суперфіціарію належало протягом строку дії договору суперфіцію право користування будівлею3. 
Варто зазначити, що така практика існує і на сьогоднішній день у більшості країн світу. Наприклад, 

                                                      
1 Мірошниченко, А.М. (2011). Земельне право України: підручник. Київ: Алерта, 202. 
2 Закон про оренду землі 1998 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 46, 280. 
3 Иконицкая, И.А. (ред.) (2009). Право собственности на землю в России и ЕС. Москва: Волтерс Клувер, 198. 
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у Федеративній Республіці Німеччина існує Закон про спадкове право забудови (Erbbaurecht)1, за 
яким володілець Erbbaurecht може зводити будівлю чи споруду на обтяженій земельній ділянці. У 
даному разі слід звернути увагу на те, що обтяження земельної ділянки здійснюється не об’єктом 
(будівлею чи спорудою), а правом на її зведення, тобто в такому разі дотримується концепція 
єдиного об’єкта нерухомості. Окрім того, зазначений закон регулює питання юридичної долі будівлі 
чи споруди після припинення дії договору. Так, відповідно до ч. 1 парагр. 27, у разі припинення дії 
договору Erbbaurecht власник земельної ділянки повинен компенсувати уповноваженій особі певну 
суму від вартості будівлі чи споруди. Частина 2 парагр. 27 зазначає: якщо уповноважена особа 
належить до малозабезпеченої верстви населення, то власник земельної ділянки повинен виплатити 
такій особі не менше двох третіх від вартості будівлі чи споруди. 

Враховуючи вищезазначене, можна стверджувати, що для забезпечення реалізації принципу 
єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, у 
повному обсязі необхідно надати суперфіціарієві чи орендареві землі виключне право користування 
збудованою будівлею чи спорудою протягом строку користування земельною ділянкою, однак 
власником такої будівлі чи споруди повинен вважатися власник земельної ділянки. Після закінчення 
дії договору оренди землі чи суперфіція земельна ділянка разом із зведеною будівлею чи спорудою 
повинна повертатись до власника землі. 

Існують випадки, за яких принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та об’єктів 
нерухомості, які на ній розташовані, взагалі не працює, наприклад у разі з багатоквартирними 
житловими будинками. Насамперед це пов’язано із суперечностями в правовому регулюванні 
питання суб’єкта права власності на земельну ділянку під багатоквартирним житловим будинком 
тощо. Проте дане питання є предметом окремого дослідження. 

Висновки: У підсумку можна сказати, що роз’єднаність юридичної долі земельної ділянки та 
розташованого на ній нерухомого майна призводить до порушення прав як власника землі, так і 
власника будівлі чи споруди, яка на ній розташована. Вирішенням даної проблеми є об’єднання 
юридичної долі земельної ділянки та об’єктів нерухомості, які на ній розташовані. Однак існують 
проблеми, які не дозволяють вважати, що принцип єдності юридичної долі земельної ділянки та 
об’єктів нерухомості, які на ній розташовані, у законодавстві реалізований у повному обсязі. Для 
того щоб даний принцип міг функціонувати в повному обсязі, необхідно: 1) норми ст. 120 ЗК 
України тлумачити як такі, що спрямовані на автоматичний перехід права власності на земельну 
ділянку до набувача будівлі чи споруди, тобто вважати, що земельна ділянка перейшла одночасно з 
будівлею чи спорудою (одним договором), це стосується також несформованих земельних ділянок; 
2) ч. 5 ст. 120 ЗК України скасувати; 3) виключити можливість набуття права власності на будівлю 
чи споруду особою, що не є власником землі; за власником земельної ділянки визнати право 
власності на зведену орендарем (суперфіціарієм) будівлю чи споруду. 

References 
1. Fedorovych, V. І. (2009). Perekhid prav na zemel'nu dilyanku u zv"yazku z prydbannyam budivel' ta sporud: 
problemy zakonodavstva ta praktyky. Chernihiv. 
2. Ykonytskaya, I. А. (red.) (2009). Pravo sobstvennosty na zemlyu v Rossyy y ES. Moskva: Volters Kluver. 
3. Miroshnychenko, А. М. (2011). Zemel'ne pravo Ukrayiny: pidruchnyk. Kyyiv: Alerta. 
4. Semchyk, V. І., Kulynych, P. F., Yermolenko, V. М. [ta in.] (2013). Problemy rozvytku ahrarnoho ta zemel'noho 
prava Ukrayiny. Monohrafiya. Kyyiv: Red. zhurn. «Pravo Ukrayiny», Kharkiv: Pravo. 
5. Spitsyna, L. (2008). Osoblyvosti vidchuzhennya zemel'nykh dilyanok, na yakykh roztashovani budovy, sporudy, 
zhytlovi budynky. Kyyiv: Zemlevporyadnyy visnyk, 3, 49. 
6. Tsyvil'nyy kodeks Ukrayiny 2003 (Verkhovna Rada Ukrayiny). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 40, 356. 
7. Zakon pro orendu zemli 1998 (Verkhovna Rada Ukrayiny). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 46, 280. 
8. Zakon pro spadkove pravo zabudovy 1919 (Bundestah). Ofitsiynyy sayt Federal'noho ministerstva yustytsiyi ta 
zakhystu prav spozhyvachiv Federatyvnoyi Respubliky Nimechchyny. <http://www.gesetze-im-
internet.de/erbbauv/BJNR000720919.html#BJNR000720919BJNG000200314> (2015, traven', 15). 
9. Zemel'nyy kodeks Ukrayiny 2001 (Verkhovna Rada Ukrayiny). Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 3, 27. 
 

                                                      
1 Закон про спадкове право забудови 1919 (Бундестаг). Офіційний сайт Федерального міністерства юстиції 
та захисту прав споживачів Федеративної Республіки Німеччини. <http://www.gesetze-im-
internet.de/erbbauv/BJNR000720919.html#BJNR000720919BJNG000200314> (2015, травень, 15). 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 250 

Іван Калаур, к. ю. н. 
Тернопільський національний економічний університет 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА СКЛАДОВА МЕХАНІЗМУ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВІДНОСИН НАЙМУ 
(ОРЕНДИ) 
Ivan Kalaur, PhD in Law 
Ternopil National Economic University, Ukraine 

THE LEGAL COMPONENT IN A MECHANISM OF LEGAL 
REGULATION OF LEASE RELATIONS 

The scientific article aims to investigate structure of legal base of temporary lease relations as a 

part of mechanism for legal regulation. The author states that legal regulation of the lease 

relations is built due to the principle “from general to special” and it is characterized by the high 

level of legal technique, proper combination of both old-school rules and new ones that is 

caused by transition to market principles of property turnover organization. The detailed 

regulation does not mitigate the action of one of the Civil Law principles in the field of property 

turnover, i.e. freedom of contract, since many rules, governing the private sector of these 

relations are dispositive. However, the work presents further development of scientific problem 

regarding lease relations standards between the Civil and Commercial Codes of Ukraine, and the 

distinction between these codes should be considered as a competition of the separate norms. 
Key words: lease contract, legal regulation, mechanism of legal regulation, temporary use of 

property. 

Вплив права на будь-які суспільні відносини, у тому числі й щодо тимчасового користування 
майном, немислимий без механізму їх правового регулювання. Пандектний підхід вітчизняного 
законодавця до моделювання нормативного регламентування вказаних відносин та переосмислення 
функціонального навантаження договору в механізмі їх правового регулювання потребує 
доктринального переосмислення концепції цього правового феномена. 

Стан дослідження. Поняття та структуру механізму правового регулювання договірних 
відносин у контексті сучасних тенденцій розуміння права та регулятивної ролі договору 
досліджували: В. В. Луць, С. О. Погрібний, М. Ф. Казанцев, Р. А. Майданник, В. Л. Яроцький та 
інші відомі фахівці договірного права. 

Мета статті. Визначити особливості структури нормативної бази відносин тимчасового 
користування майном як складової механізму їх правового регулювання. 

Виклад основного матеріалу. Вперше «концепція механізму правового регулювання, його 
стадії та елементи (якими є юридичні норми, індивідуальні приписи застосування права 
(факультативно), правовідносини) була сформована в радянський період в контексті юридичного 
позитивізму»1. Не залишена без уваги ця тематика й у сучасній юридичній науці, де сутність 
указаного правового явища та його елементний склад визначаються крізь призму сучасних 
тенденцій розуміння права. Втім, аналіз наукових доробок різних історичних періодів розвитку 
юридичної доктрини загальнотеоретичного та галузевого спрямування дозволяє стверджувати, що 
«механізм правового регулювання необхідно розглядати не як набір окремих юридичних засобів, а 
як динамічну систему взаємодіючих між собою правових явищ, котрі тільки у своїй сукупності 
здійснюють регулювання суспільних відносин… Кожен з них, взятий сам по собі, без зв’язку з 
іншими елементами, «не працює» і фактично втрачає соціальну значимість. Взяті разом, у взаємодії, 
вони утворюють нову якість – важливий інституту соціального управління»2.  

                                                      
1 Беляневич, О.А. (2006). Господарське договірне право України (теоретичні аспекти). Київ: Юрінком Інтер, 
46. 
2 Корецкий, А.Д. (2001). Теоретико-правовые основы учения о договоре. Портал «Юристъ». <http://pravouch. 
com/dogovornoe-pravo/sovremennoe-sostoyanie-dalneyshee-razvitie-12326.html> (2015, травень, 15). 
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Договірні правовідносини як результат урегулювання цивільних відносин договором дозволяє 
розглядати механізм правового регулювання перших як окремий прояв механізму правового 
регулювання цивільних правовідносини загалом. Для цивільно-правового регулювання договірних 
відносин механізм правового регулювання має методологічне значення, оскільки забезпечує 
системний підхід до аналізу їх правової регламентації. Дана категорія дозволяє виявити всі правові 
засоби, інші об’єкти (явища), що беруть участь у правовому регулюванні договірних відносин, і 
розглядати їх у взаємодії між собою як єдиний правовий механізм1.  

На думку С. О. Погрібного, механізм правового регулювання договірних цивільних відносин 
становить собою послідовний ланцюг зміни окремих правових явищ: норма права, що регулює 
цивільні відносини; юридичний факт; права та обов’язки, що існують у цивільних правовідносинах, 
які виникли на його підставі; реалізація цивільних прав та виконання обов’язків, а за необхідності – 
також і захист порушеного права та інтересу2.  

Таке поняття механізму правового регулювання договірних відносин, – зауважує професор 
В. В. Луць, – є відображенням загальноприйнятого в загальній теорії держави і права розуміння 
правового регулювання як триваючого процесу, у ході якого здійснюється вплив права на суспільні 
відносини і який містить три ланки (стадії): 1) юридичні норми; 2) правові відносини і, зокрема, 
суб’єктивні права та юридичні обов’язки їх учасників; 3) акти реалізації прав та обов’язків. 

Однак виділення окремих стадій процесу правового регулювання є досить умовним, оскільки 
в правовій дійсності не завжди можна простежити чіткі межі проходження цього процесу по його 
окремих стадіях. Слід погодитись з думкою багатьох авторів, які до механізму правового 
регулювання вважають належним значно ширше коло правових засобів (акти застосування права, 
дефініції, фікції, презумпції тощо)»3. 

Досліджуючи механізм цивільно-правового регулювання договірних відносин, М. Ф. Казанцев 
диференціює основні елементи цього механізму на три групи: засоби правового регулювання (закон 
(норми права), цивільно-правовий договір, адміністративний правовий акт, судовий правовий акт); 
юридичні факти (відмінні від договору); правовідносини.  

Зобов’язання, пов’язані з передачею майна в тимчасове користування, складають окрему 
групу договірних правовідносини, об’єднуючим фактором для яких служить спрямованість 
договірних конструкцій, якими вони опосередковуються. Через те механізм їх правового 
регулювання є проявом окремого випадку механізму правового регулювання договірних відносин 
загалом. 

Нормативно-правову основу механізму правового регулювання відносин тимчасового 
користування майном утворюють норми права, що регулюють ці відносини. Будучи продуктом 
компетентної нормотворчої діяльності органів держави, вони є обов’язковою складовою механізму 
їх правового регулювання.  

З огляду на те, що одним з елементів механізму правового регулювання договірних відносин є 
норми-дефініції, у ЦК України4 (далі – ЦК України), як основному акті цивільного законодавства, 
збережено традиційне визначення договору найму (оренди), договору найму (оренди) житла та 
договору позички, які виражають їх незмінну сутність. Кожен із них, будучи поіменованим 
договором, забезпечений детальною правовою регламентацією шляхом вдалого застосування 
прийомів уніфікації їх нормативного матеріалу. Також необхідно зауважити, що структура вказаної 
нормативної бази послідовно синхронізована з динамікою договірних зобов’язань, обумовлених 
цими договірними конструкціями. Зокрема, положеннями загального та спеціального характеру 
визначені: порядок передання майна наймачеві та його стан на момент передання; розмір, форма та 
порядок справляння плати за користування майном; строк договору та наслідки його закінчення; 
зобов’язання сторін щодо утримання майна; переважні права наймача; доля зроблених наймачем 
поліпшень речі; підстави припинення договору. Більшість норм, якими регулюються вказані 
питання, мають диспозитивний характер, про що свідчить застосування законодавцем при 

                                                      
1 Казанцев, М.Ф. (2008). Концепция гражданско-правового договорного регулирования. Екатеринбург, 155. 
2 Погрібний, С.О. (2009). Механізм та принципи регулювання договірних відносин у цивільному праві України. 
Київ: Правова єдність, 43. 
3 Луць, В.В. (2012). Деякі аспекти правового регулювання договірних відносин у господарській діяльності: 
Збірник наукових праць викладачів Юридичного інституту, присвячений 20-річчю створення Юридичного 
інституту. Івано-Франківськ, 31-45. 
4 Цивільний кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 40-44, 356.  
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моделювання їх змісту таких словосполучень: «встановлюється договором», «договором може бути 
встановлено», «за вибором сторін», «визначається за домовленістю», «якщо інше не встановлено 
договором», «може гарантувати», «має право», «за згодою». Всі вони є проявом беззастережної 
форми диспозитивності в правовому регулюванні відносин про передання майна в користування і 
засвідчують можливість сторін указаних договорів відступити від законодавчих приписів та 
встановити погоджене ними правило поведінки або можливість одного з них діяти на власний 
розсуд за наявності обставин, визначених у гіпотезі норми. Водночас нормативне регулювання 
договірних відносин, які ми досліджуємо, не позбавлено проявів відносної форми диспозитивності, 
за якої «особа має право вибирати один із варіантів поведінки, який чітко визначений у законі»1. 
Наприклад, для наймача така можливість встановлена у ст. 766, ч. 2 ст. 768, ч. 3 ст. 776 ЦК України. 

Разом із нормами-дефініціями, як елементом механізму правового регулювання відносин з 
передання майна в користування, законодавець використовує норми-презумпції. Зокрема, 
презумпція відплатності за користування річчю випливає з ч. 2 ст. 827 ЦК України, презумпція 
укладання договору найму на невизначений строк визначена у ч. 2 ст. 763 ЦК України, а абз. 5 ст. 8-
1 ЗУ «Про оренду землі»2 опосередковано презюмує згоду орендодавця на відчуження орендарем 
права оренди земельної ділянки, якщо орендодавець протягом встановленого в цій статті строку не 
надав відповіді на заяву орендаря.  

Взагалі сучасна нормативна база відносин тимчасового користування майном 
характеризується високим рівнем юридичної техніки, вдалим поєднанням традиційних положень і 
нових правил, що зумовлено переходом до ринкових принципів організації майнового обороту 
(наприклад, визначення плати за користування майном, строку користування, якщо вони не 
зазначені в договорі) та появою в правовому порядку нашої держави нових ринкових відносин 
найму (оренди) (наприклад, договір лізингу, договір оренди житла з викупом). Ядро цієї 
нормативної бази складають положення гл. 58 ЦК України про найм (оренду). Законодавець обрав 
їх базовими для регулювання всього договірного типу, який ми досліджуємо. Так, цивільно-правове 
регулювання найму (оренди) житла (ч. 3 ст. 810 ЦК України) та позички (ч. 3 ст. 827 ЦК України) 
допускає можливість субсидіарного застосування положень указаної глави до договірних 
конструкцій, якими ці відносини опосередковуються. 

Специфіка функціонально-регулятивного навантаження вказаних положень у правовому 
режимі відносин тимчасового користування майном проглядається в методологічному підході 
законодавця до послідовності їх розміщення у гл. 58 ЦК України. Додержуючись пандектного 
принципу побудови ЦК України, у першому параграфі цієї глави змодельовані загальні положення 
про найм (оренду), а в наступних п’яти параграфах – спеціальні правила, присвячені прокату, найму 
(оренді) земельної ділянки, найму будівлі або іншої капітальної споруди, найму (оренді) 
транспортного засобу, лізингу. В основі їх взаємодії лежить принцип субсидіарного застосування, 
тобто загальні положення про найм (оренду) застосовуються лише в тому разі, якщо спеціальні 
правила про його окремі види не встановлюють іншого.  

Положення ЦК України розвивають інші законодавчі акти, про що безпосередньо зазначено в 
ч. 2 ст. 759 (законом можуть бути передбачені особливості укладання та виконання найму (оренди) 
та ч. 3 ст. 760 (особливості найму окремих видів майна встановлюються цим Кодексом та іншими 
законами). До відносин найму (оренди) застосовуються також загальні положення про цивільно-
правові договори, загальні положення про зобов’язання та положення Книги першої ЦК України.  

У контексті дослідження нормативно-правової складової механізму правового регулювання 
відносин оренди практично-прикладний інтерес становить питання застосування відповідних 
положень ЦК та Господарського кодексу України3, оскільки вони прийняті одночасно і мають 
однакову юридичну силу. Необхідно зауважити, що з-поміж усіх видів господарсько-торговельної 
діяльності, особливості правового регулювання яких визначені у гл. 30 ГК України, тільки 
господарсько-правовий режим оренди містить норму, що безпосередньо вказує на застосування до 
відносин оренди відповідних положень ЦК України з урахуванням особливостей, передбачених ГК 
України (ч. 6 ст. 283 ГК України). Вирішення цього питання лежить у площині співвідношення норм 
обох кодифікованих актів у регулюванні майнових відносин.  

Представники господарсько-правової доктрини відстоюють думку, «що ГК має значення 
                                                      

1 Ромовська, З. (2005). Українське цивільне право: загальна частина. Київ: Атіка, 149. 
2 Закон про оренду землі, ст. 8-1 (2003) (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 10, 102.  
3 Господарський кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 18-22, 144.  
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спеціального закону у сфері правового регулювання тих майнових відносин, учасниками яких є 
суб’єкти господарювання і щодо яких значення загального закону має Цивільний кодекс України»1. 
Такі правила «співжиття» обох кодифікованих актів вкрай негативно оцінюють цивілісти, 
вважаючи, що норми ГК України «практично повсюдно витісняють» норми ЦК України. «Тобто 
цивільні норми залишаються настільки зажатими в глухий кут, що вихід для їх дії обмежується 
лише так званими побутовими правочинами (договорами), і тό під великим питанням, бо при 
бажанні можна і продаж квартири або будинку прирівняти до господарського договору»2.  

Свою позицію з цього приводу неодноразово висловлювали вищі судові інстанції. Наприклад, 
ВГС України спочатку в Інформаційному листі «Про деякі питання практики застосування норм 
Цивільного і Господарського кодексів України» від 07.04.2008 р. № 01-8/2113, а згодом у Постанові 
«Про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна» від 
29.05.2013 р. № 124 зазначив, що зі змісту приписів ст. 1, ч. 2 ст. 9, ч. 2 ст. 759, ч 3 ст. 760 ЦК 
України та ч. 2 ст. 4, ч. 6 ст. 283 ГК України випливає, що ЦК України встановлені загальні 
положення про найм (оренду), а особливості регулювання майнових правовідносини, які виникають 
між суб’єктами господарювання і пов’язані з укладенням, виконанням та припиненням договорів 
оренди, передбачені ГК України. Отже, якщо останній не містить таких особливостей, то 
застосовуються відповідні положення ЦК України. 

Водночас в Інформаційному листі ВГС України, відповідаючи на запитання: чи 
співвідносяться ЦК України та ГК України як загальний та спеціальний закони? – зауважив, що при 
його вирішенні слід виходити з того, що при правозастосуванні застосовується не в цілому закон як 
нормативно-правовий акт, а відповідна правова норма чи її частина, за змістом якої і визначається, 
чи є ця норма (її частина) спеціальною чи загальною. 

Уявляється, що ВГС України прийняв аргументований юридичною наукою підхід до 
вирішення поставленого питання, за яким «розмежування між кодексами має проходити не за 
принципом — «загальний» ЦК і «спеціальний» ГК, — а у площині конкуренції окремих норм цих 
кодексів. Як «загальний» ЦК може містити спеціальні норми, так і «спеціальний» ГК може 
включати норми загальні»5. 

Таким чином, загальноспеціальний зв’язок загальних положень ЦК України про найм 
(оренду), його спеціальних положень про окремі види найму та правил поведінки спеціальних 
законодавчих актів забезпечений особливим прийомом моделювання нормативного матеріалу, що 
скерований на нівелювання проявів дублювання правових приписів у нормативних актах різного 
юридичного рангу та покликаний забезпечити високий ступінь уніфікації правового режиму 
відносин найму (оренди).  

Висновки. Сучасний стан правового регулювання відносин тимчасового користування 
майном свідчить про намагання законодавця змоделювати для цих правовідносин детальний 
правовий режим. Водночас така деталізація не нівелює в цій сфері майнового обороту дію однієї із 
засад цивільного законодавства — свободу договору, адже більшість норм, які регулюють 
приватноправовий сектор досліджуваних відносин, мають диспозитивний характер.  

                                                      
1 Знаменський, Г.Л., Хахулін, В.В., Щербина, В.С. (2004). Науково-практичний коментар Господарського 
кодексу України. Київ: Юрінком Інтер, 16. 
2 Спасибо-Фатєєва, І. Вплив строку на договірне зобов’язання. Страйд видавництво. 
<http://uad.exdat.com/docs/index-781122.html> (2015, травень, 15). 
3 Інформаційний лист про деякі питання практики застосування норм Цивільного і Господарського кодексів 
України 2008 (Вищий господарський суд України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/v_211600-08> (2015, травень, 14).  
4 Постанова про деякі питання практики застосування законодавства про оренду (найм) майна 2013 
(Пленум Вищого господарського суду України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0012600-13> (2015, травень, 15). 
5 Майданик, Р.А. (2012). Цивільне право: Загальна частина. Вступ у цивільне право. Навчальні матеріали 
онлайн (pidruchniki.website). 
<http://mobile.pidruchniki.com/1482111146581/pravo/spivvidnoshennya_norm_ukrayini> (2015, травень, 15). 
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LEGAL REGULATION OF SUSPENSION FROM WORK 
OF TRANSPORT WORKERS 

The article investigates legal regulation of suspension from work of transport workers. Analysis 

of the current legislation helped to conduct the theoretical study of legal regulation of 

suspension from work of transport workers. The article highlights problematic issues related to 

legal regulation of suspension from work of transport workers. 

It was concluded that the main purpose of suspension from work of transport workers is 

termination of unlawful behavior of an employee, traffic safety, prevention of possible inevitable 

consequences when using transport vehicles or reduce its negative impact on both a worker and 

persons involved in the safe movement of transport vehicles, and also on people who use 

transport services. 

Key words: legal regulation, suspension from work, transport workers, employer, wages. 

Statement of the problem. Research of legal regulation of suspension from work of transport 
workers obtains high actuality, as far as established approaches for solving of this issue are outdated and 
require rethinking. In the absence of the definition of “suspension from work” in legislation and judicial 
practice employers often make mistakes in practice. In particular, identification of suspension from work of 
transport workers with such legal categories as "transfer", "discharge" or "downtime" results violation of 
labor rights of transport workers. 

Level of exploration. The problem of suspension from work was the subject of research in works of 
many scientists, in particular, in works of M. Aleksandrov, V. Protsevskyi, V. Petrov, P. Stavyskyi, 
D. Trubitsyn, S. Urzhynskyi, V. Scherbyna, N. Khutorian, O. Yaroshenko and others. 

However, it should be noted that scientific works on complex analysis of legal regulation of 
suspension from work of transport workers are absent at the moment. 

In this regard, the purpose of this publication is to study legal regulation of suspension from work 
of transport workers, to determine the aim and the reasons of suspension from work of transport workers, as 
well as the to develop proposals aimed to improve the norms on the issue. 

Presentation of the basic material. Legal regulation of suspension from work of transport workers 
is prescribed by general norms of labor legislation (Art. 46, the Code of labor laws of Ukraine), and by 
specific sectoral norms, that proofs that working at transport has own peculiarities in legal regulation. 

Thus, in accordance with para. 2, art. 50 of the Air Code of Ukraine a holder of aviation personnel 
certificate should be suspended from performing of job duties and responsible under the law in case the use 
of psychotropic substances was established. Also, according to para. 3, 4, art. 58 of the Air Code of Ukraine 
crew members of an aircraft are prohibited to perform their job duties if a crew member is under the 
influence of any drug that affects work efficiency and may threaten safety of a flight or feels badly that also 
may threaten flight safety. And secondly, to drink alcohol less than eight hours before the specified job time 
in flight or announcement of ready mode; to overstep flight duty period with an alcohol level in blood 
which excesses 0.2 ppm; and to drink alcohol during a flight or in standby mode1. 

The decree of the State service of Ukraine for aviation safety "On approval of Rules of medical 
provision and control of civil aviation of Ukraine", December 5, 2005, № 9202 established crew members 
are not permitted to fly, and dispatchers are not allowed to air traffic management in case of identifying the 
signs of disease, fatigue, consumption of alcohol or drugs, and in case of expiration of a medical certificate, 
in the absence of six-month medical examination and in avoidance of medical examination. Also crew 
members after the aircraft accident are not allowed to perform flight. They are subjects to immediate 
medical examinations and special medical certification. 

                                                      
1 Повітряний кодекс України 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3393-vi> (2015, April, 20). 
2 Наказ про затвердження Правил медичного забезпечення і контролю польотів цивільної авіації України 2005 
(Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0044-06> (2015, April, 20). 
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To avoid the facts of alcohol consumption crew members of aircraft at airports of Ukraine pass 
selective control test on alcohol consumption of departing crews, regardless the nationality of the aircraft. If 
there is a suspicion of alcohol consumption by a crew member (dispatcher) a medical examination in 
accordance with current legislation should be conducted. 

Flight attendants, who have not passed inspection and preventive medical examination and which 
health books have no relevant records, should be suspended from performing flights with board meals. 

A crew member (dispatcher), who was suspended from flight due to illness, should be sent to an 
aviation doctor, and in his absence to a head of a medical institution at aviation enterprise. In case of 
removal of a crew member (dispatcher) due to illness outside the working hours of medical institutions an 
appropriate certificate is given. 

Herewith, in accordance with part 1 of para. 5.2.1. of The Decree the decision on admission of crew 
members to flights takes an aircraft commander on the basis of oral interrogation about health and preflight 
rest. In case of complaints for health condition an aircraft commander takes measures to conduct medical 
examination of a sick crew member at the nearest medical facility, that is suspend a crew member from 
performing of job duties. However, the decision on admission to a flight of crew members, including a 
commander of an aircraft, should be taken by a doctor of an aviation company, as far as a commander of an 
aircraft has no medical education, so health condition of a worker can not be objectively assessed. So, in 
my opinion, part 1 of para. 5.2.1. of this Decree is advisable to exclude. 

It should also be noted that suspension from work on grounds of presence at a workplace while 
intoxicated, under influence of drugs or toxic substances, is legal only if state of intoxication was proved by 
the employer. Thus, according to clause №25 of Resolution of the Supreme Court of Ukraine “On practice 
of consideration of labor disputes by courts”, condition of alcoholic, narcotic or toxic influence should be 
confirmed by a medical report, and by other types of evidence, including testimony of witnesses, an act of 
an employer and others1. But according to art. 57 of the Civil Procedure Code of Ukraine such evidence 
may be any information by means of which a court establishes presence or absence of circumstances 
justifying claims and objections of parties and other circumstances relevant to solving of a case2. 

According to the art. 65 of the Merchant Shipping Code of Ukraine captain of the vessel has a right 
to remove individuals from a ship's crew from their duties in case and in the order prescribed by applicable 
labor laws. However, the captain has a right to isolate in a separate room any person who is on board (for 
crew members this is a suspension from work) if actions of this person are not criminal, but threaten safety 
of a vessel, people or property, located on the vessel during the voyage3. The disadvantage of this rule, in 
my opinion, is the absence of a list of illegal actions of a person which are the basis of isolation in a 
separate room, which in turn may lead to violations of labor rights by captain of a ship. 

The Law of Ukraine “On Road Traffic”, June 30, 1993 р. № 3353-XII defines that officials 
responsible for operation and technical condition of vehicles (i.e. employer) are required to prevent vehicles 
driving of people who have no right to drive a vehicle of corresponding category, have not passed medical 
examination within the prescribed period, or in a state of alcoholic, narcotic or other intoxication, or under 
the influence of drugs, reducing attention and speed of reaction (p. 2, Art. 12)4. 

The Decree of the Ministry of Health of Ukraine and Ministry of Internal Affairs of Ukraine “On 
approval of Provisions for medical examination of vehicle drivers and candidates for vehicle drivers”, 
January 31, 2013 р. № 65/805 defines that in the event when a driver refuses to pass a medical examination 
a carrier should take measures to prevent that driver from driving. The grounds for recognition of a driver 
as incapable for safe driving is the increase or decrease of blood pressure, heart rate, or significant 
deviations from individual norm of each driver; state of alcoholic, narcotic or other intoxication of a driver 
or influence of drugs that reduce attention and reaction. Drivers suspended from work due to specified 

                                                      
1 Постанова про практику розгляду судами трудових спорів 1992 (Пленум Верховного Суду України). 
Бюлетень законодавства і юридичної практики України, 2006, 2, 68–83. 
2 Цивільний процесуальний кодекс України 2004 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 
40-41, 42,  492. 
3 Кодексу торговельного мореплавства України, ст. 65, гл. 2, р. ІІІ (1995) (Верховна Рада України). Відомості 
Верховної Ради України, 47/52, 349. 
4 Закон про дорожній рух 1993 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України,  31, 338. 
5 Наказ про затвердження Положення про медичний огляд кандидатів у водії та водіїв транспортних засобів 
2013 (Міністерство охорони здоров’я України та Міністерство внутрішніх справ України). Офіційний вісник 
України, 17,  98.  
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grounds are sent for examination to a health institution. 
The Charter of Ukrainian railways, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine, April 6, 1998, 

№ 457 determines that employees of railway sidings enterprises that are associated with the movement of 
trains and shunting on railway tracks should know the Rules of technical exploitation of railways in 
Ukraine, Instructions on trains traffic and signaling, and employees who manage loading and securing of 
cargos should know Technical conditions. The order and terms for verification of that knowledge 
establishes Ukrainian Railway. Knowledge of other employees of railway sidings company associated with 
the movement of trains and shunting on railway tracks checks commission appointed by a head of an 
enterprise. Those who have not passed verification of the appropriate knowledge is not allowed to work. 
Also during performance of official duties on tracks of a railway workers of railway sidings enterprises are 
required to have a certificate that confirms examination for ability to perform such work1. So we may 
conclude that in the absence of these documents employee may be suspended from work without payment. 

According to para. 1.10 of Rules of technical exploitation of railways in Ukraine approved by the 
Ministry of Transport of Ukraine, December 20, 1996, № 411 employees of railway transport in a condition 
of alcoholic, toxic or narcotic intoxication are not permitted to perform job responsibilities. Individuals 
found in state of intoxication are immediately removed from work and are subjects to a disciplinary 
punishment2. 

According to the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On provisions about working 
discipline of railway transport employees”, January 26, 2003, № 55 employee, who has committed 
misconduct, which consequences threaten safety of trains, life and health of citizens should be suspended 
from work until the end of the working shift (para.16)3. 

The Decree of the Ministry of Transport and Communication of Ukraine “On approval of the 
Procedure for conducting of medical examinations of workers of certain categories of railway transport, 
subway and enterprises of intersectoral industrial railway transport of Ukraine” April 29, 2010, № 2404 
determines that managers of enterprises (or structural units), institutions, organizations suspend from work 
those workers, which according to medical conclusion can not perform such work for health reasons. The 
issue about temporary or permanent employment of an employee to another job is decided in accordance 
with applicable law. 

According the Procedure for supervision of safety in transport, approved by the Cabinet of Ministers 
of Ukraine in March 4, 1997 № 204 agencies that have supervision functions for traffic safety, have the 
right to propose a suspension of an employee whose actions may cause disasters, accidents, events or pose a 
threat of its occurrence. Supervision for all means of transport is carried out by Ministry of Infrastructure, 
State Aviation Service, Ukrainian Transport Inspection, Ukrainian Sea and River Transport Inspection and 
Ukrainian Railways in collaboration with other government agencies5. 

Thus, suspension from work of transport workers is primarily a limitation of their labor rights, that 
caused by actions of an employee or by circumstances. Moreover, art. 46 of the Code of labor laws of 
Ukraine, which prescribes that suspension from work of an employee is also possible in cases provided by 
law6, may be considered as contrary to para. 6, part 1 of art. 92 of the Constitution of Ukraine7. As far as 

                                                      
1 Постанова про затвердження Статут залізниць України 1998 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/457-98-п> (2015, April, 20). 
2 Наказ про затвердження правил технічної експлуатації залізниць України 1996 (Міністерство транспорту 
України). Офіційний  вісник  України, 1997, 8, том 2,  212. 
3 Постанова про положення про дисципліну праці працівників залізничного транспорту 2003 (Кабінет 
Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/55-93-п> 
(2015, April, 20). 
4 Наказ про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій залізничного 
транспорту, метрополітенів та підприємств міжгалузевого промислового залізничного транспорту України 
2010 (Міністерство транспорту та зв’язку України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0537-10> (2015, April, 20). 
5 Постанова про затвердження Порядку здійснення нагляду за забезпеченням безпеки руху на транспорті 
1997 (Кабінет Міністрів України). Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/ 
show/204-97-%D0%BF> (2015, April, 20). 
6 Кодекс законів про працю України, ст. 46, гл. 3 (1971) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної 
Ради України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/322-08/page> (2015, April, 20). 
7 Конституція України, п. 6, ч.1, ст. 92, р. IV (1996) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр> (2015, April, 20). 
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regulation of suspension from work of transport workers by subordinate normative acts is a violation of 
constitutional rights and freedoms, that’s why on my opinion, legal regulation of suspension from work of 
transport workers should be executed at the level of law. 

Conclusions. Thus, the research of legal regulation of suspension from work of transport workers 
gives the possibility to formulate following conclusions. 

Suspension from work of transport workers is a temporary prohibition of an employer or an 
authorized state body, in cases defined by law, for employee to perform his professional functions provided 
by employment contract with the preservation of work function, workplace, and usually with the 
termination of wages. 

The main purposes of suspension from work at transport are to stop illegal behavior of an employee, 
traffic safety, prevention of possible inevitable consequences of the use of vehicles or to reduce negative 
impact on both an employee and people involved in safe movement of vehicles, as well as people who use 
services of transport organizations. 

The specific features of suspension from work of transport workers are the following: an employee is 
forcibly prohibited to perform own professional functions provided with an employment contract; the 
process of suspension from work of an employee is initiated by an employer or an authorized state body; 
suspension from work has temporary character; suspension from work is possible only in cases defined by 
applicable laws and regulations; for a period of suspension an employee retains his work function and 
workplace, but wages is usually terminated in cases prescribed by applicable regulatory acts; suspension 
from work may become a prerequisite as for changing conditions of an employment contract with an 
employee, so for its termination. 

Legal regulation of suspension from work of transport workers should be regulated exclusively by 
laws that clearly establish grounds, define mechanism of suspension from work of transport workers and 
prescribe legal responsibility for an employer and state authority for unlawful suspension from work. 
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This article is dedicated to research the difference between functions and powers of National 

bank of Ukraine. The main activities of National bank were analyzed. The author examined main 

scientific thoughts that exist in Ukrainian and foreign publications. The attention was paid to 

Ukrainian legislation, analyzing the difference between functions and powers in theoretical, 

administrative, financial and banking aspects. It was found that is not correct to use phrase 

“powers of National bank of Ukraine” because all powers Bank executes through its agencies – 

Council of National Bank and Board of the National Bank of Ukraine. But this does not apply to 

functions of National Bank which are all established by law.  
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Для підготовки та реалізації поставлених завдань Національний банк України наділений 
певними функціями та повноваженнями. Вони відіграють важливу роль у формуванні належних 
фінансових та адміністративних умов для надійного та безперебійного функціонування банківської 
системи країни. 

Саме у функціях та повноваженнях виявляється сутність конкретного органу, його природа та 
соціальне призначення. На сьогоднішній день у науковій та юридичній літературі, а також у деяких 
нормативно-правових актах часто зустрічаються розбіжності щодо визначення функцій та 
повноважень того чи іншого органу. Не є винятком і формулювання функцій та повноважень 
Національного банку України – нечітке розкриття та «сплутання» їх змісту, ототожнення один з 
одним. 

Перш ніж перейти до детальної характеристики та аналізу функцій та повноважень 
Національного банку України, варто в першу чергу здійснити всебічне дослідження теоретичної 
природи понять «функції» та «повноваження». Це дозволить розмежувати їх та зрозуміти суть 
кожного.  

Теоретичний аспект функцій та повноважень був предметом наукових публікацій багатьох 
науковців, які висвітлювали у своїх працях різні галузі – теорію держави та права, адміністративне 
право. Зокрема, важливий внесок у дослідженні сутності функцій зробили такі вчені: І. Л. Бачило, В. 
В. Молдован, Л. І. Чулінда, О. В. Зайчук, Н. М.Оніщенко, О. Ф. Скакун, Н. І. Матузов, А. В. Малько, 
С. С. Алексєєв та ін. Правову природу повноважень досліджували та аналізували Ю. А. Тихомиров, 
Б. М. Лазарєв, Є. В. Кулакова, В. Б. Авер’янов. Звісно, наше дослідження не було б повним без 
аналізу праць учених фінансового та банківського права, тому основну роль ми приділили 
публікаціям Є. В. Лунга, Є. М. Ашмаріної, Ф. К. Гізатуліна, Г. А. Тосуняна, А. Ю. Вікуліна, Т. А. 
Латковської, Л. К. Воронової, Т. Е. Рождєственської та ін. 

Функції та повноваження Національного банку України прописані в Законі України «Про 
національний банк України». Безумовно, їх чітка регламентація допомагає зрозуміти особливості 
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правового становища Національного банку України та взаємодії його органів. Що стосується 
функцій Національного банку, то ми можемо детально їх розглянути за допомогою ст. 7 
вищевказаного Закону1. А от повноваження Банк виконує за допомогою таких своїх органів, як Рада 
Національного банку та Правління Національного банку.  

Стаття 99 Конституції України встановлює, що основною функцією Національного банку 
України є забезпечення стабільності грошової одиниці України2. Ця функція є основною, але зовсім 
не єдиною. Повний перелік функцій центрального банку міститься в Законі України «Про 
національний банк України». Цей список налічує 25 положень. Раніше їх було більше, але зміни в 
законодавстві призвели до виключення деяких функцій.  

Недостатність наукових досліджень з питань розмежування функцій та повноважень 
Національного банку України зумовлює потребу звернутися до теорії права та адміністративного 
права для їх всебічного розгляду.  

Великий внесок у розробку даного питання внесли фахівці у сфері адміністративного права. 
Так, професор Б. М. Лазарєв у підручнику «Компетенція органів управління» визначає 

повноваження як комплекс конкретних прав і обов’язків, які надаються для реалізації покладених на 
орган функцій3. 

Як комплекс прав і обов’язків розглядають державно-владні повноваження й автори 
підручника “Адміністративне право України, академічний курс”4. 

В юридичній енциклопедії поняття повноваження трактується як сукупність прав і обов’язків 
державних органів і громадських організацій, а також посадових та інших осіб, закріплених за ними 
у встановленому законодавством порядку для здійснення покладених на них функцій.  

Підтримує вищевказану думку і Є. В. Кулакова. На її думку, владні повноваження державного 
органу складаються з юридичних прав для здійснення державних функцій та юридичних обов’язків, 
які покладаються на цей орган державою. Права стають реальною можливістю відносно виконання 
покладених функцій та збігаються з обов’язками, тобто необхідністю стосовно держави, і 
зливаються в єдину правову категорію повноважень5. 

У загальній теорії держави та права функції заведено розглядати як «основні напрями 
діяльності», «визначена робота», «коло діяльності» тощо. У контексті нашої теми доцільно брати до 
уваги визначення, що стосуються функцій органу державного управління та функцій держави 
загалом. Таке рішення обґрунтовується тим, що закон України «Про національний банк України», 
який детально регламентує правовий статус Національного банку України, визначає: «Національний 
банк України є центральним банком, особливим центральним органом державного управління». 
Саме тому досить актуальним для характеристики функцій Національного банку є таке визначення, 
яке міститься в юридичній енциклопедії. Функції державного управління – це внутрішньо однорідні, 
самостійні, спеціалізовані частини управлінської діяльності, що характеризуються цільовою 
спрямованістю6. 

Цілком погоджуємося з російською вченою І. Л. Бачило, яка у своєму підручнику «Функції 
органів управління. Правові проблеми оформлення та реалізації» справедливо зазначає, що «функції 
визначають, що робить орган. Здійснюючи визначені для нього функції та повноваження, він 
реалізує свою компетенцію, діє у відповідності до неї та в її межах»7. 

Держава задля здійснення своїх основних завдань, що обумовлені її соціальною сутністю, 
виконує багато функцій – політичну, правову, економічну, соціальну тощо. Національний банк 
України є одним з основних інструментів, за допомогою яких відбувається реалізація функцій 
держави, як внутрішніх, так і зовнішніх. Саме тому функції Національного банку можна розглядати 
і як вид функцій держави. Для цього будуть актуальними дослідження праць учених-теоретиків. 

                                                      
1 Закон про Національний банк України 1999 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 29.  
2 Конституція України 1996 (Верховна Рада України). Відомості Верховної Ради України, 30, 141. 
3 Лазарев, Б.М. (1971). Компетенция органов управления. Москва: Юрид. лит., 180. 
4 Авер’янов, Б. (2004-2005). Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. Київ: Вид-во 
“Юридична думка”, 265. 
5 Кулакова, Є. (2006). Компетенція: поняття, суб’єкти, особливості. Підприємство, господарство і право, 3, 
10–15. 
6 Гіжевський, В.К., Головченко, В.В. (2002). Популярна юридична енциклопедія. Київ: Юрінком Інтер. 
7 Бачило, И.Л. (1976). Функции органов управления. Правовые проблемы оформления и реализации. Москва: 
Юрид. лит.  
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В. В. Молдован та Л. І. Чулінда визначають функції держави як основні напрями діяльності 
держави, що розкривають її соціальну сутність і призначення в суспільстві1. 

Схоже визначення надають і О. В. Зайчук та Н. М. Оніщенко, зазначаючи, що «основні 
функції сучасної держави – це визначені її соціальним призначенням основні напрями діяльності 
держави»2. 

Фахівець з теорії держави та права професор О. Ф. Скакун зазначає, що функції держави — 
головні напрями і види діяльності держави — обумовлені її завданнями і цілями, що 
характеризують її сутність3.  

Аналогічні за змістом і визначення російських учених-теоретиків. Так, Н. І. Матузов та А. В. 
Малько дають визначення функціям держави як основним напрямам діяльності держави щодо 
вирішення цілей та завдань, які стоять перед нею4.  

Відомий російський теоретик С. С. Алексєєв дещо розширив це поняття і визначає функції 
держави як основні напрями її діяльності, що виражають суть та соціальне призначення, цілі та 
завдання держави щодо управління суспільством у властивих їй формах та властивими їй 
методами5. 

На думку фахівців у сфері банківського права, функції нерозривно пов’язані безпосередньо з 
цілями. Така думка знайшла відображення в декількох наукових дослідженнях. 

А. Г. Братко під функціями центрального банку розуміє основні напрями його діяльності у 
сфері регулювання грошово-кредитної і фінансової систем, а також банківської діяльності. Вчений 
зазначає, що роль Банку виявляється в його цілях, функціях та компетенції. Та при цьому зауважує, 
що між цілями та функціями центрального банку немає однозначного зв’язку і його цілі так чи 
інакше виявляються і реалізуються через всі його функції6. 

Таку саму позицію висловлюють інші російські науковці, Є. М. Ашмаріна та Ф. К. Гізатулін. 
Вони також розглядають функції центрального банку через призму його цілей, визначених у 
російському законодавстві. Таким чином, учені виділяють: функцію участі Банку в реалізації 
грошово-кредитної політики держави, функцію організації готівкового грошового обігу, функцію 
управління системою розрахунків, функцію управління банківською системою, функцію валютного 
контролю та регулювання, функцію нормотворчості тощо7. 

Варто зазначити, що в цьому питанні в науковців немає єдиної думки. Деякі вчені 
відокремлюють цілі та функції центрального банку одне від одного. Г. А. Тосунян та А. Ю. Вікулін 
висловили та обґрунтували точку зору, відповідно до якої функції центрального банку – це його 
роль, а мета – це один з елементів поведінки та свідомої діяльності, який характеризує передбачення 
в обдумуванні результату діяльності та шляху його реалізації за допомогою певних засобів. Таким 
чином, автори висловлюють позицію, згідно з якою функція є засобом для досягнення мети, і 
змішувати їх неправомірно8. 

Як видно з наведеного вище, деякі автори повноваження центрального банку розглядають як 
засіб, за допомогою якого і здійснюються функції. Тобто самі функції вони виокремлюють у дещо 
ширше поняття, що, на нашу думку, є цілком слушним. На підтримку такого висновку можна 
навести як приклад регламентування функцій та повноважень у законодавстві України. Закон 
України «Про Національний банк України» у ст. 6-79 чітко визначає функції Національного банку 
України. Що не можна сказати про повноваження. Їх формулюванню завжди передує та чи інша 
функція Банку. 

                                                      
1 Молдован, В.В., Чулінда, Л.І. (2010). Правознавство: навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури. 
2 Зайчук, О.В., Оніщенко, Н.М. (2006). Теорія держави і права. Академічний курс: підручник. Київ: 
ЮрінкомІнтер. 
3 Скакун, О.Ф. (2013). Теорія права та держави: підручник. 4-те видання допов. і перероб. Київ: Алерта. 
4 Матузов, Н.И., Малько, А.В. (2004). Теориягосударства и права: учебник. Москва: Юристъ. 
5 Алексеев, С.С. (2005). Теория государства и права: учебник для юридических вузов и факультетов. Москва: 
Норма.  
6 Братко, А.Г. (2014). Теория банковского права: монография. Москва: Проспект, 362-367. 
7 Ашмарина, Е.М., Гизатуллин, Ф.К., Ручкина, Г.Ф. (2013). Банковское право: учебник для магистров. Москва: 
Издательство Юрайт. Серия: Магистр, 80-90. 
8 Тосунян, Г.А., Викулин, А.Ю. (2001). Постатейный комментарий к Федеральному закону «О защите 
конкуренции на рынке финансовых услуг»: учебно-практическое пособие. Москва: Дело.  
9 Закон про Національний банк України 1999 (Верховна Рада України).  Відомості Верховної Ради України, 29. 
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Функція завжди є більш глобальною за своєю суттю, аніж повноваження. Вона стосується 
певного широкого кола суспільних відносин. А от повноваження це те, що допомагає органам 
здійснювати свої функції якісно, вірно, згідно із законом. Їх дуже багато, але всі вони покликані 
полегшувати та покращувати якість виконання функцій.  

Для кращого розуміння можна навести такий приклад. Основною функцією Національного 
банку України, яка знайшла своє законодавче відображення в Конституції України та в Законі 
України «Про Національний банк», є функція забезпечення стабільної грошової одиниці України. 
Вона здійснюється за допомогою низки цілеспрямованих дій Банку, серед яких чільне місце посідає 
організація готівкового грошового обігу. Задля цього Національний банк наділяє свої органи низкою 
повноважень, а саме: виготовлення та зберігання банкнот і монет, визначення порядку ведення 
касових операцій для банків, інших фінансових установ, підприємств і організацій, встановлення 
номіналів, систем захисту, платіжних ознак та дизайну банкнот та монет, визначення вимог 
стосовно технічного стану й організації охорони приміщень банківських установ тощо. 

Такої самої думки додержується і Е. В. Лунгу. Вона зазначає, що Банк Росії наділяється 
повноваженнями у сфері фінансового, валютного регулювання грошової емісії. Аналізуючи її 
публікації, ми можемо зробити висновок, що сферами автор назвала функції центрального банку і 
висловила думку щодо необхідності існування повноважень задля виконання функцій Банку1.  

Перейдемо до суті самих повноважень. Загально відомо, що це сукупність прав та обов’язків. 
Цей погляд на визначення повноважень знайшов своє відображення в працях багатьох вітчизняних 
та зарубіжних фахівців з теорії держави та права.  

Таку думку також підтримують і вчені фахівці у сфері фінансового та банківського права.  
Так, професор Т. А. Латковська у своїй статті «Правові особливості участі центрального банку 

у бюджетних відносинах» розглядає повноваження Національного банку у вигляді прав та 
обов’язків2. 

Російська вчена Е. В. Лунгу також в одній зі своїх публікацій зазначає, що повноваження 
центрального банку - це система прав та обов’язків. У цій самій праці автор пропонує розподіляти 
повноваження центрального банку на публічні та приватні, у залежності від їх змісту. Цю 
класифікацію науковець проводить таким чином: публічні повноваження безпосередньо спрямовані 
на виконання функцій центрального банку як державного органу і є основними серед усіх інших. Як 
приклад, автор зазначає, що у сфері організації безготівкових розрахунків Банк координує, регулює 
та ліцензує діяльність клірингових організацій. Приватні повноваження, на її думку, спрямовані та 
призначені для організації діяльності самого центрального банку. При цьому автор уважає їх 
похідними від основних, але в той самий час вказує на можливість реалізації публічних 
повноважень лише в разі виконання приватних. 

Відділяє один від одного функції та повноваження також і вітчизняний професор 
Л. К. Воронова. Зокрема, на її думку, «правовий статус центрального банку як системна категорія 
поряд із функціональною характеристикою включає також передбачену нормами права спеціальну 
правоздатність суб’єкта права у питаннях відання, а також його повноваження, що, враховуючи 
публічні функції Національного банку, становлять його компетенцію»3. 

Іншою за своєю суттю є думка російського науковця В. І. Лафітського, який ототожнює 
повноваження та функції центрального банку4. Як наслідок, автор виділяє такі повноваження Банку: 
здійснення валютного контролю, здійснення контролю за діяльністю кредитних організацій, 
організація грошового обігу, встановлення правил здійснення розрахунків. Ми не підтримуємо такої 
точки зору, зважаючи на саму суть та правову природу функцій та повноважень, які безперечно 
тісно взаємодіють один з одним, але не можуть бути однаковими.  

Про відмінність між функціями і повноваженнями Національного банку говорить нам і 
правова регламентація статусу Національного банку України. Адже в Основному Законі, що 
встановлює та регулює діяльність Банку, а саме в Законі України «Про Національний банк України» 
у ст. 2 зазначено, що «Національний банк України є центральним банком України, особливим 

                                                      
1 Лунгу, Е.В. (2004). Полномочия Центрального Банка Российской Федерации. СибЮрВестник, 1. 
2 Латковська, Т.А. (2007). Правові особливості участі центрального банку в бюджетних відносинах. Актуальні 
проблеми держави і права, 36, 423-428.  
3 Воронова, Л.К. (2006). Фінансове право України: підручник. Київ: Прецедент; Моя книга. 
4 Баренбойм, П.Д., Лафитский, В.И. (2001). Очерки конституционной экономики: Статус Банка России.  
Москва: «Юридический дом ≪Юстицинформ≫, 89–103.  
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центральним органом державного управління, юридичний статус, завдання, функції, повноваження і 
принципи організації якого визначаються Конституцією України, цим Законом та іншими законами 
України». 

Сміливо можна стверджувати, що наявність досить широкого кола повноважень 
Національного банку України є ознакою належності розглядуваного правового інституту до 
публічного права. Адже найважливішою умовою задоволення суспільних інтересів є те, що кожний 
орган публічної влади повинен точно знати, що він може робити, а що – ні, а також знати умови та 
межі своєї діяльності. Вся діяльність юридичних осіб публічного права визначається набором їхніх 
повноважень1.  

На підтримку думки щодо віднесення центрального банку до юридичних осіб публічного 
права існує багато публікацій2. Зокрема, прихильницею даної точки зору є Т. Є. Рождєственська, яка 
вважає, що центральний банк наділений усіма ознаками юридичної особи публічного права. Але 
така думка поки що не знайшла свого законодавчого відображення3. 

Як зазначалось вище, свої повноваження Банк виконує за допомогою Правління та Ради. Так, 
ст. 9 ЗУ «Про Національний банк України» визначає повноваження Ради і серед них: здійснення 
контролю за проведенням грошово-кредитної політики; прийняття рішення про збільшення розміру 
статутного капіталу Національного банку та ін. Повноваження ж Правління визначені у ст. 15: 
прийняття рішень щодо банківського нагляду та регулювання, затвердження штатного розпису 
Національного банку та форми оплати праці тощо. 

Безперечно, повноваження та функції тісно взаємопов’язані й не можуть існувати один без 
одного, адже перші завжди спрямовані на виконання останніх.  

Отже, враховуючи вищевикладене, можна сформулювати висновок, згідно з яким нечітке 
розуміння функцій та повноважень Національного банку України в джерелах наукової літератури 
пов’язано з тим, що Національний банк України виконує свої функції як єдиний орган, а 
повноваження – це особливість Правління Банку та його Ради. Згідно з дослідженням та аналізом 
законодавчих актів доходимо висновку про те, що «функція» - це категорія, яка належить Банку як 
центральному органу державного управління в цілому, а «повноваження» законодавець визначає як 
дещо вужче поняття, яке має більше відношення до органів Національного банку – Ради та 
Правління. Саме тому недоречним буде словосполучення «повноваження Національного банку 
України», оскільки відповідно до Закону повноваженнями наділяються Правління та Рада 
Національного банку, а сам Банк виконує функції.  
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ON THE SUBJECT OF ACTUAL AUDITS 

The article analyzes the principles of organization of such form of inspections, as actual and the 

focus was mainly converted on the subject of actual inspections. Recent trends in organization of 

actual audits were identified. Article makes a comparative analysis of the actual implementation 

of inspections in foreign countries and Ukraine. 

It was noted actual narrowing of the controlling powers of Supervisory authorities in the 

direction of control over production and turnover of excisable goods within the actual checks as 

forms of tax control. Literally, the Supervisory authorities may check exclusively availability of 

licenses for the production and turnover of excisable goods during the actual test. Not only 

inspection of availability of licenses for the production and turnover of excisable goods, but 

compliance with the order of production and circulation of excisable goods in general is the 

subject of actual audits. 

The next set of issues to be investigated during actual inspections, in our opinion, is the issue of 

compliance in the areas of: 1) the regulation of circulation of cash; 2) procedure of payment 

transactions; 3) order of conducting cash operations. All those areas are in the sphere of 

circulation of money (mostly cash). 

Key words: actual audit, tax control, regulation of cash circulation, order of payment 

transactions, cash transactions, license, patent, certificate. 

Постановка проблеми. Будь-яка людська діяльність, як і діяльність уповноважених державних 
органів, набуває певних форм, має зовнішній прояв. Форми діяльності останніх впорядковані 
правом і передбачені ним. Не становить винятку діяльність органів податкового контролю.  

ПК України встановив новий вид податкових перевірок - фактичні перевірки. По суті, ця 
форма податкового контролю об’єднала в собі діяльність контролюючих органів із здійснення 
контролю за всіма іншими напрямами, окрім власне податкового контролю (а після реорганізації 
податкової та митної служб шляхом їх об’єднання – і митного). Лишилось багато питань та 
розбіжностей стосовно предмета фактичних перевірок, а точніше, норм, які регулюють ці питання. 

Мета статті. Надати власну оцінку описаній проблемі, з’ясувати та проаналізувати предмет 
фактичних перевірок, зіставити законодавчі норми сьогодення з минулими.  

Виклад матеріалу. Перше принципове питання, яке слід проаналізувати в контексті 
дослідження фактичних перевірок як особливої форми податкового контролю, - це предмет (коло 
питань, що підлягають дослідженню) таких перевірок.  

Синтаксичне тлумачення норми права про предмет фактичної перевірки, що випливає з 
урахування побудови речень у тексті нормативно-правових актів, дозволяє виокремити такі напрями 
контролю: 

1) регулювання обігу готівки;  
2) порядок здійснення розрахункових операцій;  
3) ведення касових операцій; 
4) наявність ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі про виробництво та обіг підакцизних 

товарів; 
5) дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору;  
6) оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). 
Саме такий погляд на побудову досліджуваного речення поділяє автор статті «Фактичні 
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перевірки: джерело анонімне» Ю. Кловська1.  
При такому способі тлумачення звертає на себе увагу фактичне звуження контрольних 

повноважень контролюючих органів у напрямі контролю за виробництвом та обігом підакцизних 
товарів у межах фактичної перевірки як форми податкового контролю. Контролюючі органи можуть 
буквально перевіряти виключно наявність ліцензій на виробництво та обіг підакцизних товарів у 
ході фактичної перевірки. 

Яким чином органи фіскальної служби мають виявляти вказані порушення, окрім як у ході 
фактичних перевірок? Закон № 481/95-ВР не містить процедурної регламентації контролю у сфері 
виробництва та обігу підакцизної продукції. 

На думку фахівця в галузі права Ю. Яшенкової2, не тільки перевірка наявності ліцензій на 
виробництво та обіг підакцизних товарів, але дотримання порядку виробництва та обігу 
підакцизних товарів у цілому є предметом фактичних перевірок.  

До такого висновку підштовхує і зміст двох підстав проведення фактичних перевірок, 
зазначених у п/п.п. 80.2.1 та 80.2.5 п. 80.2 ст. 80 ПК України: у разі коли за результатами перевірок 
інших платників податків виявлено факти, які свідчать про можливі порушення платником податків 
законодавства щодо виробництва та обігу підакцизних товарів, здійснення платником податків 
розрахункових операцій, ведення касових операцій, наявності патентів, ліцензій та інших 
документів, контроль за наявністю яких покладено на контролюючі органи, та виникає необхідність 
перевірки таких фактів; отримання в установленому законодавством порядку інформації про 
порушення вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування 
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів та цільового використання спирту платниками 
податків, а також здійснення функцій, визначених законодавством у сфері виробництва й обігу 
спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів.  

У загальному плані сформульовано й одну з функцій контролюючих органів в п/п. 19-1.1.14. 
п. 19-1.1 ст. 19-1 ПК: «…здійснення контролю у сфері виробництва, обігу та реалізації підакцизних 
товарів, контроль за їх цільовим використанням».  

Системний аналіз указаних норм змушує розширювально тлумачити норму п/п. 75.1.3 п. 75.1 
ст. 75 ПК України в частині визначення предмета контролю у сфері виробництва та обігу 
підакцизних товарів, адже не має логіки у встановленні підстав для проведення фактичної перевірки 
у вигляді отримання інформації про можливі порушення з боку платника податку, ширші за 
обсягом, ніж коло тих питань, що підлягають такій перевірці.  

Крім того, слід звернути увагу, що, з іншого боку, вказівка в п/п. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 ПК 
України на всі підакцизні товари є необґрунтовано широкою, суперечить початковому замислу і 
спростовується нормами діючого законодавства. Так, ст. 9 Закону України «Про ліцензування 
певних видів господарської діяльності» серед переліку видів господарської діяльності, що 
підлягають ліцензуванню, не містить таких видів господарської діяльності з виробництва й обігу 
підакцизних товарів, які підлягають ліцензуванню, окрім спирту, алкогольної та тютюнової 
продукції. 

Точне формулювання предмета фактичної перевірки як в напрямі контролю за виробництвом 
та обігом спирту, алкогольних напоїв та тютюнових виробів, так і в інших сферах, дозволить 
уникнути непорозумінь і неоднозначного тлумачення норм податкового кодексу з боку платників та 
фіскальних органів, сприятиме підвищенню ефективності цієї форми податкового контролю. За 
даними Міністерства доходів та зборів України, за результатами роботи 2013 р. припинена 
діяльність 140 незаконних виробників підакцизних товарів, розкрито 404 правопорушення, 
пов’язаних із незаконним виготовленням, зберіганням та збутом підакцизних товарів, вилучено з 
незаконного обігу підакцизних товарів на суму 246,3 млн грн3. 

Наступним блоком питань, що підлягають дослідженню в ході фактичних перевірок, на нашу 
думку, є питання дотримання вимог закону у сфері: 1) регулювання обігу готівки; 2) порядку 
здійснення розрахункових операцій; 3) порядку ведення касових операцій. Усі згадані напрями 
перебувають у сфері грошового обігу (переважно готівкового). 

Правове регулювання готівкового обігу дозволяє постійно контролювати суб’єкти 
                                                      

1Кловская, Ю. (2012). Фактические проверки: источник анонимный. Дебет-кредит, 6.  
2Яшенкова, Ю. Експертний коментар до статті 75 Податкового кодексу України. Інформаційно-аналітична 
система Ліга:Закон. 
3 Лист щодо регулювання стихійної торгової діяльності 2013 (Міністерство доходів та зборів України). 
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господарювання для забезпечення мінімізації існування тіньового капіталу, збільшення прозорості 
доходів і відповідно забезпечення повноти надходжень податків до бюджету1. Дійсно, 
найпоширенішим способом ухилення від оподаткування у сфері готівкових розрахунків є 
неоприбуткування (повне чи часткове) готівкової виручки, отже, забезпечення контролю та 
належної дисципліни за готівковими розрахунками має своїм прямим наслідком підвищення рівня 
податкової дисципліни (зокрема, стосовно прямих прибуткових та непрямих податків). 

Готівковий обіг - обіг у готівковій формі законних платіжних засобів (банкнот та розмінної 
монети), які обслуговують потреби економіки країни2. 

Слід розрізняти здійснення касових операцій у банківській та позабанківській сферах, бо зміст 
операцій та правовий режим у них є різним. Так, касові операції в позабанківській сфері - це 
операції підприємств (підприємців) між собою та з фізичними особами, що пов'язані з прийманням і 
видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у 
відповідних книгах обліку3. До касових операцій, що здійснюються банками, їхніми філіями та 
відділеннями, належать: приймання через касу банку готівки національної та іноземної валюти від 
клієнтів для зарахування на власні рахунки та рахунки інших осіб; видача готівки національної та 
іноземної валюти клієнтам з їхніх рахунків через касу банку; приймання від фізичних та юридичних 
осіб готівки національної та іноземної валюти для переказу і виплати отримувачеві суми переказу в 
готівковій формі через операційну касу; отримання банком (філією, відділенням) у територіальному 
управлінні підкріплення готівкою та здавання надлишків, у тому числі пачок банкнот у касетах; 
вилучення з обігу сумнівних банкнот (монет) та надсилання їх на дослідження; обмін клієнтам не 
придатних до обігу та вилучених з обігу банкнот (монет) національної валюти на придатні, монет на 
банкноти, банкнот на монети, банкнот (монет) одних номіналів на банкноти (монети) інших 
номіналів; оброблення готівки; прийняття на інкасо банкнот іноземних держав та іменних чеків4. 

Виникає запитання: чи підлягають касові операції банків контролю з боку фіскальних органів? 
Наукові дослідження питань участі банків у податкових відносинах5, на жаль, оминають цю 
проблему.  

Знову ж таки, виходячи з буквального тлумачення норми п/п. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 ПК України, 
відповідь напрошується ствердна. Водночас системний аналіз діючого законодавства та практики 
його застосування спростовують таку гіпотезу. На практиці органи доходів і зборів не проводять 
фактичних перевірок у банках щодо контролю касових операцій, а здійснюють його лише в 
позабанківській сфері. Так, Розділ 2 Методичних рекомендацій щодо порядку проведення перевірок 
з питань дотримання суб'єктами господарювання касової дисципліни, повноти оприбуткування 
виручки від реалізації товарів (послуг) містить перелік нормативно-правових актів, що регулюють 
порядок ведення касових операцій, проведення розрахунків, повнота оприбуткування виручки від 
реалізації товарів та дотримання вимог яких є предметом відповідних перевірок. У цьому переліку 
не має Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні. Закономірним є й відсутність 
судової практики щодо спорів між банками та органами доходів і зборів за результатами фактичних 
перевірок. 

Як бачимо, категорії «готівковий обіг» і «касові операції» співвідносяться між собою за 
обсягом як ціле і частина. Так, касові операції перебувають повністю в межах готівкового обігу, але 
здійснюються в обмеженій сфері – сфері господарювання, оскільки обов’язковим суб’єктом цих 
відносин є суб’єкт господарювання (підприємства та фізичні особи - підприємці), пов’язаний із 
розрахунками за товари та послуги. 

                                                      
1 Михайлова, Є. Правове регулювання готівкового обігу в Україні. Науковий блоґ НаУ «Острозька Академія». 
<http://naub.oa.edu.ua/2012/pravove-rehulyuvannya-hotivkovoho-obihu-v-ukrajini/>. 
2 Постанова про затвердження Інструкції про організацію роботи з готівкового обігу установами банків 
України 2001 (Правління Національного банку України). Офіційний вісник України, 12, 495 (втратила 
чинність) 
3 Постанова про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 
2004 (Національний банк України). 
4 Постанова про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні 2011 
(Національний банк України). 
5 Сербина, О.Г. (2011). Податковий механізм регулювання банківської діяльності: автореферат... канд. екон. 
наук, спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит. Львів; Берназюк, Я.О. (2004). Банки як суб'єкти податкових 
правовідносин: автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.07. Ірпінь. 
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Предметом контролю за веденням касових операцій є дотримання суб’єктами господарювання 
вимог нормативних актів щодо порядку їх проведення. На сьогодні це головним чином «Положення 
про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», Постанова НБУ «Про встановлення 
граничної суми розрахунків готівкою» від 06.06.2013 р. № 210. 

Численними порушеннями касової дисципліни, у результаті яких нараховуються значні суми 
штрафних санкцій, є несвоєчасне оприбуткування надходжень готівки до каси. Неоднорідна судова 
практика складалася з приводу кваліфікації дій суб’єкта господарювання, коли, наприклад, первинні 
касові документи (прибутковий касовий ордер) оформлені і є в наявності, але в той самий час 
записи у відповідних книгах обліку відсутні.  

Верховний Суд України, усуваючи розбіжності в застосуванні судом касаційної інстанції п. 
2.6 «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», неодноразово 
висловлював свою правову позицію. На думку колегії суддів Судової палати в адміністративних 
справах Верховного Суду України, п. 2.6 Положення передбачає два механізми оприбуткування 
готівки залежно від способу фіксації її надходження в касу: прибуткові касові ордери або фіскальні 
звітні чеки (розрахункова книжка (РК). 

Отже, у разі проведення готівкових розрахунків з оформленням їх касовими ордерами і 
веденням касової книги відповідно до вимог глави 4 Положення оприбуткуванням готівки є 
сукупність таких дій: фіксація повної суми фактичних надходжень готівки у касових ордерах та 
відображення на їх підставі готівки в касовій книзі. У разі проведення готівкових розрахунків із 
застосуванням РРО оприбуткуванням готівки є відображення повної суми фактичних надходжень 
готівки у фіскальних звітних чеках РРО (даних РК) та здійснення обліку зазначених готівкових 
коштів у КОРО. 

У ході фактичних перевірок застосовуються прийоми та методи виявлення не тільки 
формальних порушень (правильність заповнення всіх реквізитів касових документів, перевірка 
відповідності записів у кореспондуючих документах, встановлення випадків порушення строків та 
умов видачі готівки під звіт тощо), але й аналізуються факти та закономірності, які, не маючи 
зовнішніх ознак порушень, разом із тим можуть бути свідченнями операцій, які можуть згодом 
кваліфікуватись фіскальними органами як порушення податкового закону або бути елементами 
злочинної схеми ухилення від оподаткування. Так, податкові інспектори в рамках перевірки 
дотримання касової дисципліни мають також здійснювати аналіз усіх випадків одержання суб'єктом 
господарювання значних сум готівкових коштів згідно з банківськими документами, аналіз обсягів 
готівки, періодичності та структури її видачі, динаміки порівняно з попередніми періодами, 
проведення операцій, що не є економічно виправданими або суперечать законодавству України (які 
не відповідають характеру його діяльності); перекази значних сум готівки на рахунки фізичних осіб; 
надходження і вилучення з рахунків готівки в сумах, що перевищують звичайний грошовий обіг 
цього підприємства (підприємця); аналіз унесення на рахунки готівки з подальшим переказуванням 
її у стислі строки іншому підприємству; систематичне або повне зняття значних сум готівки в день її 
надходження на рахунок тощо (п. 3.4. зазначених Методичних рекомендацій).  

Відповідно до ст. 2 Закону «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 
торгівлі, громадського харчування та послуг», розрахункова операція – це приймання від покупця 
готівкових коштів, платіжних карток, платіжних чеків, жетонів тощо за місцем реалізації товарів 
(послуг), видача готівкових коштів за повернутий покупцем товар (ненадану послугу), а в разі 
застосування банківської платіжної картки - оформлення відповідного розрахункового документа 
щодо оплати в безготівковій формі товару (послуги) банком покупця або, у разі повернення товару 
(відмови від послуги), оформлення розрахункових документів щодо перерахування коштів у банк 
покупця. 

Цей Закон установлює два режими здійснення розрахунків: із застосуванням РРО (або РК) та 
без застосування РРО (через касу з оформленням відповідних касових документів). Відповідно до 
ст. 9 вказаного Закону, РРО не застосовується, зокрема, при здійсненні торгівлі продукцією 
власного виробництва, наданні послуг, виконанні всіх банківських операцій (крім операцій з 
купівлі-продажу іноземної валюти), продажу проїзних і перевізних документів на транспорті, 
продажу товарів (наданні послуг) фізичними особами - підприємцями, які сплачують єдиний 
податок, здійсненні фізичними особами торгівлі продуктовими або промисловими товарами за 
готівкові кошти на ринках та ін. 

Підприємствам, яким Закон України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій 



ISSN 2336-5439 EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 3 2015 

 269 

у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" надав право проводити розрахунки готівкою із 
споживачами без використання РРО та РК і специфіка функціонування яких унеможливлює 
оформлення ними кожної операції касовим ордером (продаж проїзних і перевізних документів; 
білетів державних лотерей; квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів 
тощо), дозволяється оприбутковувати готівку наприкінці робочого дня за сукупністю операцій у 
цілому за робочий день з оформленням касовими документами і відображенням у відповідній книзі 
обліку. 

Касові операції, що проводяться відповідно до Закону України "Про застосування 
реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", 
оформляються згідно з вимогами цього Закону (п. 3.2 «Положення про ведення касових операцій у 
національній валюті в Україні»). 

З наведеного вбачається, що розрахункові операції - це особливий різновид касових операцій 
лише в тій частині, коли такі розрахунки здійснюються з використанням готівкових коштів. 
Специфіка їх полягає в тому, що вони здійснюються за місцем реалізації товарів і проводяться 
переважно через реєстратори розрахункових операцій. У частині здійснення розрахунків із 
застосуванням спеціальних платіжних засобів розрахункові операції виходять за межі касових, 
оскільки пов’язані з рухом грошей в безготівковій формі. 

Повертаючись до питання визначення предмета фактичних перевірок у сфері готівкового 
обігу, слід зазначити, що використання в п/п. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 ПК України загальної вказівки «з 
питань регулювання обігу готівки» видається зайвим, оскільки жодні питання регулювання 
готівкового обігу, окрім тих, що пов’язані з веденням касових операцій в позабанківській сфері та 
здійсненням розрахункових операцій, не підлягають контролю з боку держави в особі органів 
державної фіскальної служби. До речі, таке формулювання появилось у ПК України не відразу, воно 
доповнило ст. 75 уже згадуваного Закону № 3609-VI від 07.07.2011 р., причому жодного 
обґрунтування в Пояснювальній записці до законопроекту1 про необхідність у такому 
формулюванні не містилося. Недоцільність його вживання також посилюється тим, що чинні 
нормативно-правові акти, у т. ч. НБУ, вже не оперують поняттям «обіг готівки» чи «готівковий 
обіг».  

З цих міркувань, а також з метою точного відображення в законі явищ об’єктивної дійсності, 
недопущення дублювання компетенції (контролюючих органів та НБУ) пропонуємо при 
формулюванні предмета фактичної перевірки у сфері контролю готівкового обігу словосполучення 
«з питань регулювання обігу готівки, порядку здійснення платниками податків розрахункових 
операцій, ведення касових операцій» замінити на «порядку здійснення платниками податків 
розрахункових операцій, ведення касових операцій (крім касових операцій банків)». 

Наступним напрямом контролю в межах форми «фактична перевірка» слід назвати контроль 
за наявністю ліцензій, патентів, свідоцтв. Звертає на себе увагу незвичний спосіб формулювання 
законодавцем кола досліджуваних питань. З одного боку, це вичерпний перелік документів, з 
іншого - це не конкретні дозвільні документи, а їх види. Тобто формально податкові органи можуть 
перевіряти наявність у суб’єкта господарювання наявність будь-яких дозвільних документів, у назві 
яких фігурують слова «ліцензія», «патент», «свідоцтво», хоча документи з такими назвами можуть 
стосуватись абсолютно різних аспектів господарської діяльності, засвідчувати факти, які можуть не 
мати жодного відношення до тих функцій, що покладені на органи Державної фіскальної служби 
України (наприклад, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, патент на корисну модель 
тощо). 

При цьому спочатку у ст. 8 Закону «Про державну податкову службу в Україні» серед 
функцій цього відомства значився контроль за наявністю документа, що підтверджує державну 
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону за наявністю 
ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до 
закону, торгових патентів. Первинна редакція ПК України вже згадувала й про інші свідоцтва: 
«ліцензій, патентів, свідоцтв, у тому числі свідоцтв про державну реєстрацію». Після скасування 
свідоцтва про державну реєстрацію як документа Законом № 3205-VI від 07.04.2011 р. слова "у тому 

                                                      
1 Пояснювальна записка до Проекту Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких 
законодавчих актів України (щодо удосконалення деяких норм Податкового кодексу України № 8217 від 
12.03.2011 року) 2011 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=39874&pf35401=188206>. 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 270 

числі свідоцтв про державну реєстрацію, виробництва та обігу" було замінено словами "у тому числі 
про виробництво та обіг". Таким чином, перевірка документів про державну реєстрацію тимчасово 
виключалась з компетенції контролюючих органів. Цей недолік був виправлений через три місяці: 
Закон № 3609-VI від 07.07.2011 р. вніс зміни, які наказують перевіряти також наявність «документа, 
що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до 
закону». Але згодом без видимих причин Закон № 5083-VI від 05.07.2012 р. це словосполучення 
виключив з предмета фактичної перевірки.  

Відповідних повноважень не містить і п/п. 20.1.10 п. 20.1 ст. 20 ПК. 
Такий результат «маніпуляцій» з визначенням фактичної перевірки кардинально знижує 

потенціал цієї форми податкового контролю зокрема та податкового контролю в цілому, адже за 
його «дужками» залишається підприємницька діяльність без державної реєстрації та постановлення 
на податковий облік. Робота з виявлення платників податків, що не перебувають на податковому 
обліку, була традиційно одним із напрямів «оперативних» (фактичних) перевірок, податкових 
рейдів у багатьох країнах. Так, у Росії подібні податкові рейди проводяться систематично. 
Податковий кодекс Республіки Таджикистан прямо вказує на такий напрям рейдових перевірок 
(причому ставить його на перше місце серед інших напрямів контролю), як постановлення на облік 
як платників податків у податкових органах, перевірка достовірності відомостей про 
місцезнаходження платника податку (ч. 5 ст. 28 ПК Республіки Таджикистан). 

Аналогічні завдання ставляться і перед податковими органами Республіки Білорусь. 
Тематична оперативна перевірка фізичних осіб, які є індивідуальними підприємцями, проводиться 
податковими органами в місцях діяльності зазначених фізичних осіб з метою оперативного 
виявлення та припинення порушень законодавства в момент їх здійснення на обмеженій території 
або щодо об'єктів, транспортних засобів, інших місць здійснення діяльності, у тому числі з метою 
встановлення фактів незареєстрованої підприємницької діяльності, збору оперативної інформації, 
перевірки заяв і скарг організацій і фізичних осіб (ч. 4 ст. 71 ПК Республіки Білорусь). 

Пропонуємо доповнити предмет фактичних перевірок (п/п. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 ПК) і перелік 
функцій контролюючих органів (ст. 19-1 ПК) вказівкою на контроль за дотриманням вимог 
законодавства щодо «державної реєстрації та постановлення на облік в органах доходів і зборів осіб, 
що здійснюють діяльність, яка носить ознаки підприємницької, перевірку достовірності відомостей 
про місцезнаходження платника податку». 

Щодо формулювання п/п. 75.1.3 п. 75.1 ст. 75 ПК у частині контролю за наявністю «ліцензій, 
патентів, свідоцтв» слід зазначити, що таке формулювання занадто широке і виходить за межі 
функцій і повноважень фіскальних органів. У цій частині також слід узгодити формулювання 
предмета фактичної перевірки з повноваженнями контролюючих органів, які містяться, зокрема, в 
п/п. 20.1.10 п. 20.1 ст. 20 ПК. Але до цього в черговий раз звернемо увагу на недоліки податково-
законотворчої діяльності. Так, Законом «Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014 р. №71-VIII1 серед 
іншого скасовано один із місцевих зборів, а саме збір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності (ст. 267 ПК України в редакції до 2015 р.), сплата якого якраз і відбувалась шляхом 
придбання торгових патентів. Таким чином, відтепер придбання (а відповідно, і наявність торгових 
патентів) не передбачено законом через скасування відповідного обов’язкового платежу. Водночас 
про функцію контролю податкових органів за наявністю торгових патентів (п/п. 19-1.1.4 п. 19-1.1 ст. 
19-1) і про перевірку їх наявності в рамках фактичних перевірок автори законопроекту і народні 
депутати забули і залишили в Кодексі. Зрозуміло, що ця помилка є технічною і в найближчий час 
очікуємо на її виправлення.  

Для того щоб уникнути можливих подальших змін предмета фактичної перевірки у зв’язку з 
потенційно можливими змінами обсягу компетенції контролюючих органів у частині 
адміністративного контролю, вважаємо за доцільне сформулювати норму про предмет фактичних 
перевірок у досліджуваній частині таким чином: «документа, що підтверджує державну реєстрацію 
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців відповідно до закону, ліцензій на провадження видів 
господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, інших дозвільних документів у межах 
компетенції контролюючих органів»; контроль за наявністю свідоцтв та патентів виключити з 

                                                      
1 Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо 
податкової реформи 2014 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України,  3, 47. 
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переліку документів, що підлягають перевірці податківцями, щоб уникнути зайвих непорозумінь та 
зловживань з боку чиновників. Запитування та ознайомлення з такими свідоцтвами та патентами, 
пов’язаними з існуванням об’єктів оподаткування, нарахуванням сум податкових зобов’язань, 
можливо на підставі інших норм податкового закону.  

Наступним блоком питань, що підлягають дослідженню в ході фактичних перевірок, є 
перевірка дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, 
оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами). Таке формулювання також 
видається невиправдано громіздким, адже відомо, що оформлення трудових відносин здійснюється 
саме шляхом укладення трудового договору, особливою формою якого є контракт (ст. 21 КЗпП 
України). 

Відомо, що проблема «неофіційного» працевлаштування робітників, зарплат «у конвертах» з 
метою заниження бази оподаткування та ухилення від сплати обов’язкових платежів з фонду оплати 
праці набула в Україні небачених масштабів. З метою подолання цих негативних явищ урядом та 
парламентом було вжито низку кроків, які втілилися в Законі «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального 
страхування та легалізації фонду оплати праці»1, одним з головних завдань якого є поетапне 
зниження ставки єдиного соціального внеску шляхом застосування понижуючого коефіцієнта. 
Серед інших законодавчих змін передбачаються зміни до законодавства про оплату праці, 
адміністративного та кримінального законодавства, що сприятимуть легалізації заробітної плати та 
зайнятості, суть яких полягає в такому: 

1. Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору в 
письмовій формі та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівника на 
роботу.  

2. У разі виявлення оформлення трудових відносин без укладення трудового договору, роботи 
на умовах неповного робочого часу при фактичному виконанні роботи повний робочий час 
приймається рішення про виплату працівникові заробітної плати не нижче середньої заробітної 
плати за відповідним видом економічної діяльності без урахування фактично виплаченої заробітної 
плати, про нарахування та сплату податку на доходи фізичних осіб та суми єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування за встановлений період роботи. 

3. Передбачаються фінансові санкції для юридичних (їх посадових осіб) та фізичних осіб - 
підприємців у вигляді штрафу в значних сумах за допуск працівника до роботи без оформлення 
трудових відносин, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання 
роботи повний робочий час, виплати заробітної плати без нарахування та сплати єдиного внеску та 
податків тощо2. 

З метою підвищення ефективності контролю за оподаткуванням доходів найманих 
працівників через удосконалення правової регламентації його механізму пропонуємо розширити 
повноваження контролюючих органів, перелічені у ст. 20 ПК України, доповнивши їх 
повноваженням «одержувати у платників податків (посадових осіб платників податків), їх найманих 
працівників, осіб, що фактично виконують трудові функції на користь таких платників податків, їх 
клієнтів (споживачів) пояснення з питань, що виникають під час перевірок та стосуються реалізації 
повноважень контролюючих органів у сфері контролю за оформленням трудових відносин з 
працівниками (найманими особами)». 

На можливість використання таких пояснень в їх сукупності, що дозволяє зробити 
обґрунтовані висновки, як матеріалів, які є підставами для висновків під час проведення перевірок, 
слід вказати у ст. 83 ПК України, внісши до неї відповідні зміни. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, предмет фактичної перевірки, що описаний в п/п. 75.1.3 
п. 75.1 ст. 75 ПК України, на нашу думку, має виглядати таким чином: «така (фактична) перевірка 
здійснюється контролюючим органом щодо: державної реєстрації та постановлення на облік в 
органах доходів і зборів осіб, які здійснюють діяльність, що носить ознаки підприємницької; 

                                                      
1 Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового 
державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці 2014 (Верховна Рада України). 
Офіційний вісник України, 3, 206.  
2 Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про реформування загальнообов’язкового державного 
соціального страхування та легалізацію фонду оплати праці» 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=53067&pf35401=320647>. 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 272 

перевірки достовірності відомостей про місцезнаходження платника податку; перевірки дотримання 
вимог законодавства в частині виробництва, обліку, зберігання та транспортування спирту, 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів та інших вимог, визначених законодавством у цій сфері в 
межах повноважень, установлених законом; перевірки порядку здійснення платниками податків 
розрахункових операцій, ведення касових операцій (крім касових операцій банків); наявності 
документа, що підтверджує державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 
відповідно до закону, ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають 
ліцензуванню, інших дозвільних документів у межах компетенції контролюючих органів; 
дотримання роботодавцем законодавства щодо оформлення трудових відносин з працівниками 
(найманими особами)».  

Супутньому редагуванню підлягають і інші положення податкового закону, зазначені вище, 
зокрема в частині розширення функцій контролюючих органів, включивши до їх переліку контроль 
за дотриманням вимог законодавства щодо державної реєстрації та постановлення на облік в 
органах доходів і зборів осіб, які здійснюють діяльність, що носить ознаки підприємницької, 
перевірки достовірності відомостей про місцезнаходження платника податку, повноважень 
контролюючих органів відбирати пояснення як у роботодавця, так і в його працівників (офіційно 
оформлених та неоформлених), його клієнтів з можливістю подальшого використання таких 
пояснень при формулюванні висновків акта перевірки. 
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LEGAL REGULATION OF VOCATIONAL TRAINING  
IN MODERN UKRAINE 

The article is devoted to contemporary problems of legal regulation of professional training in 

Ukraine. The article discusses in detail the concept of continuous professional training. The 

author concludes that the practical implementation of the theory of continuous professional 

training is an appropriate response to the challenges of social and economic situation, which is 

characterized by high technology development and rapid pace of change, increasing competition 

not only between workers and employers but between states. In these circumstances, given the 

increasing role of education in the modern world, the transition to a continuous learning may 

form the basis for further improvement and development of every person decent standard of 

living for themselves and their families and, consequently, to ensure progress in the 

development of society as a whole . 

The article deals with the contractual regulation of vocational training. First of all, this concerns 

the possibility of making the legislative consolidation of student contracts between employer 

and employee. 

Also, the author of the article draws attention to the problem of verification informal learning. In 

particular, it concerns the lack of regulation of informal learning results confirmation of modern 

professions. Instead, the legislator establishes the possibility to confirm learning outcomes only 

for working professions. 

Key words: lifelong learning, vocational training, promotion employment, non-formal learning, 

formal learning. 

For today economically developed countries steadily walk away from an orientation on industrial 
development and take a course on creation of the economy founded, first of all, on knowledge. Special 
value is ability of man to search and master information, apply it in the process of publicly useful activity 
and product new knowledge. 

New knowledge and information are one of factors of successful development of the state and society 
on the whole. In this regard, significantly increases the role of vocational training, as it is entrusted with the 
task of providing all citizens the opportunity to learn the necessary knowledge, skills and competencies that 
provide both economic development and personal and professional development and self-realization of the 
individual. 

The Universal Declaration of Human Rights guarantees everyone the right to work and education. 
The state is the guarantor of this right, which is enshrined in the Constitution of Ukraine on June 28, 1996 
In accordance with Art. 43 a state creates conditions for the full realization of citizens' right to work, 
guarantees equal opportunities in the choice of profession and of types of labor activity, implements 
programs of vocational education, training and retraining according to the needs of society.1 Labor Code of 
Ukraine stipulates the obligation of the state to create conditions for effective employment, promote 
employment, training and improvement of labor skills, and if necessary provide retraining people vacated 
as a result of the transition to a market economy.2 

In the researches such Ukrainian and foreign scientists paid attention the legal problems of 
professional studies as K. Abzhanov, B. Andreiev, B. Begichev, N. Bolotin, K.Husov, N. Lushnikova, Y. 
Orlovskyi, A. Pasherstnyk, A. Pashkov, V. Rotan, A. Smirnov, A. Stavtseva, K. Urzhynskyi, G. 
Chanysheva, E. Faure and other.  

However, complex scientific research of professional studies, as a legal form of assistance to 
employment was not conducted. In international instruments used different names that right. Thus, the 
European Social Charter of 18 October 1961. (Revised 1996) was the first to social rights included the right 

                                                      
1 Загальна декларація прав людини (прийнята 10.12.1948) (ООН). Офіційний сайт Верховної Ради України.. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_015>. 
2 Кодекс законів про працю 1971. Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08> (2015, May, 15). 
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to training.1 
Subsequently, the right of the same name received its consolidation in the ILO Convention №142 on 

June 23, 1975 "On vocational guidance and training in human resources development" and the Convention 
"On technical and vocational education" adopted on 25 session of the General Conference of UNESCO on 
November 10 1989. 

However, we must pay attention to the fact that the ILO Conventions №142 and the UNESCO 
Convention of 10 November 1989 called right not to have direct consolidation, but given the nature of these 
Conventions as acts that are obligatory for the value of the signatories, and that they assumed the duties of 
States to assist in the development of training, technical and vocational education, we can assume that these 
acts it is the recognition of the human right to vocational training. 

Today in many foreign countries the right to vocational training is increasingly based on the idea of 
lifelong learning, development of which is carried out both by scientists and several international 
organizations, including ILO and UNESCO. Thus, a universal terms, which is widely used in European 
Union law and in scientific research is "learning for life» (lifelong learning). As the Edgar Faure wrote The 
concept of lifelong learning is the argument that in a rapidly changing society studies necessary for life2. 

ILO Recommendation №117 “Vocational Training” states that education is not an end in itself but a 
means to develop the professional skills of persons undergoing training, with due regard to existing 
employment opportunities and to enable them to use their abilities to the greatest advantage for themselves 
and for society. Training should be aimed at personal development, especially when it comes to young people. 
Training is a single whole characterized by the interdependence of its various elements. Learning is a process 
that continues throughout the working life according to his needs as an individual and member of society. 

In our view, the implementation of this theory is the appropriate response to the challenges of social 
and economic situation, which is characterized by high technology development and rapid pace of change, 
increasing competition not only between workers and employers, but between states. In these 
circumstances, given the increasing role of education in the modern world, the transition to a continuous 
learning can form the basis for further improvement and development of every person decent standard of 
living for themselves and their families and, consequently, to ensure progress in the development of society 
as a whole . 

With this in mind, the development of lifelong learning was in the focus of a number of international 
and regional organizations and is seen in particular in the context of the problems related to human rights to 
vocational training. 

First of all, the provisions of international instruments of lifelong learning has found its consolidation 
in the form of instructions as a principle of organization of professional training and by defining such 
concepts as "training", "training", "technical and vocational education". 

We must emphasize the important role of the ILO in implementing the idea of continuing professional 
education. According to Art. 4 of ILO Convention № 142 "On vocational guidance and training in the field of 
human resource development" in any Member incumbent on gradual expansion, adaptation and harmonization 
of training in order to meet the needs of young people and adults in getting professional training throughout 
their lives, in all sectors, in all areas of economic activity and at all levels of skill and responsibility.3 ILO 
Recommendation №195 is the definition of continuing professional education, which refers to all the learning 
activities used throughout life for the development of competence and qualifications4. 

Throughout the history of the ILO in its acts used terms such as "training", "training", "Education, 
training and continuous professional training." Thus they fit quite wide meaning. 

Thus, in Recommendation №57 from June 27, 1939 "On vocational training" under professional 
training understood all kinds of learning, allowing acquire and develop technical and professional 
knowledge, regardless of whether it is produced learning in school or on the job5. 

                                                      
1 Європейська соціальна хартія (переглянута 03.05.1996) (Рада Європи). Офіційний сайт Верховної Ради 
України. <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_062>. 
2 Recurrent Education: A Strategy for Lifelong Learning, 1973 (OECD). 
3 Конвенція МОП №142 (про професійну орієнтацію та професійну підготовку в галузі розвитку людських 
ресурсів) 1975. Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/993_057>. 
4 Рекомендація МОП № 195 (Про розвиток людських ресурсів: освіта, підготовка кадрів і безперервне 
навчання) (2004) Офіційний сайт Верховної Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 993_532>. 
5 Рекомендація МОП №57 (Щодо професійного навчання) (1939). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 993_045>. 
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In the ILO Convention number 142 the notion of "training", without revealing its essence. However, 
based on the content of Art. 4 of the said Convention, which contains provisions on training throughout life, 
it can be argued that this concept is identical to the concept of "training", the content of which is revealed in 
ILO Recommendation № 57. As noted above us, similarly determined and the concept of "continuous 
training" Recommendation number 195. 

In the UNESCO Convention of 10 November 1989 the notion of "technical and vocational 
education" is also given. However, the content of this concept coincides with the concepts of "vocational 
training" and "continuing professional education" used in ILO instruments. Thus, in accordance with Art. 1 
of the Convention concept called "technical and vocational education" covers all forms and levels of 
education process, carried out both in schools and in joint programs undertaken as educational institutions, 
on the one hand, and industrial, agricultural, trade, or any which other companies related to the world of 
work, on the other1. 

Significant contribution to the study of the problems of continuing education was made by European 
regional associations. First of all, I would like to draw attention to two acts that were programmatic in the 
first decade of the XXI century. It adopted in March 2000 at the session of the European Council of the EU 
Lisbon Strategy and adopted on October 30, 2000, Memorandum of lifelong learning. 

The essence of the Lisbon strategy was to convert to the EU in 2010 the most competitive and 
dynamic economic area in the world based on knowledge. Thus a key element in this task announced 
lifelong learning. Following this decision, the European Commission in autumn 2000 initiated the creation 
of a pan-European system of continuous education and October 30, 2000 produced a Memorandum of 
lifelong learning2. 

The Memorandum was formulated six basic ideas that give structured basis for discussion on the 
practical application of the concept of lifelong learning, including: 

- ensure universal and sustainable access to education; 
- increase investment in human resources; 
- development of effective methods of teaching and learning; 
- improving methods for assessing participation in education and its results; 
- provide easy access to information on offers training in Europe; 
- information and communication technologies to the widest possible access to information on the 

vocational training.3 
In Art. 10 of the European Social Charter, which enshrines the human right to training, training 

concept is not defined. However, it should be considered that this term covers both named subsystem of 
vocational education and training, as it directly assumed the duty of States to take measures necessary to 
ensure that training is not only young people but also adults of working people, as well as long-term 
unemployed. 

Thus, international and regional acts as one of the basic principles of the system of vocational 
training establish the principle of lifelong learning. In this regard, despite the use of these instruments in 
different terms - training, training, technical and vocational education - the notion that indicated they have a 
broad meaning and cover all the educational activities the main purpose of which is to acquire skills. 

By carrying out an analysis of existing international instruments in the field of vocational training, 
we may determine the main directions of development of international legal standards in this area: 

- spread of social partnership in system of vocational training of workers; 
- formation of continuous vocational training; 
- expanding the scope of non-formal learning as an important form of professional training in the 

rapid development of technology and the need to adapt workers to the socio-economic changes. 
In order to implement the modern concept of vocational training is enshrined in international 

instruments main activities of the Member States to ensure access for all to the continuing professional 
education. Thus, in paragraph 14 ILO Recommendation №122 «Regarding employment policies" States 
should develop programs to provide or promote training opportunities and retraining that would allow 

                                                      
1 Конвенція про технічну та професійну освіту (1989) (ЮНЕСКО) Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ 995_271>. 
2 The Lisbon Strategy 2000 – 2010. EP official site: 
<http://www.europarl.europa.eu/document/activities/cont/201107/20110718ATT24270/20110718ATT24270EN.pdf>. 
3 Memorandum of lifelong learning 2000 (Commission of the European Communities). EC official site. 
<http://arhiv.acs.si/>. 
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workers to acquire the skills necessary for long-term employment in the professions development. 
Moreover, Ukraine Association Agreement, on the one hand, and the European Union, the European 

Atomic Energy Community and their Member States, on the other hand contains provisions to enhance the 
parties to the agreement to exchange information, experiences and practices, to promote closer cooperation 
the field of vocational education and training, in particular for the development of vocational education and 
training, further training for work / life that corresponds to the realities in the context of changes in the 
labor market. Article 433 of the Agreement provides for the parties to explore the possibility of 
cooperation, particularly in the field of distance education and lifelong learning. 

It should be noted that in the science of labor law concept of "vocational training" has not found wide 
reflection. 

Thus, A.V. Ivashkivska understood professional training as gaining professional knowledge and 
skills of a profession for the first time by learning directly to the organization or development of the basic 
educational program of a level in the educational institution1. In turn, the E.R. Briuhina identifies training 
as the transfer of a person who is trained, skills and experience as well as their enhancement and 
improvement and use of the purchased stock of knowledge and skills to continue to achieve the set state 
educational qualifications2. 

In our opinion, there is reasonable legal definition of vocational training, which includes components 
such as training, retraining and advanced training 

Thus, in the Law of Ukraine "On the professional development of workers” vocational training of 
workers is seen as a purposeful process of formation of specialized knowledge workers, the development of 
the necessary skills and abilities that allow you to improve productivity, most efficiently perform functional 
responsibilities, to develop new professional activities that includes the initial training, retraining and 
advanced training of employees according to needs3. 

The Law of Ukraine "On Employment" determines training as acquiring and improving professional 
knowledge and skills of individuals in accordance with its capabilities, ensuring an appropriate level of 
professional qualification for professional activities and competitiveness in the labor market. 

It must be emphasized that the system of professional training includes: 
1) personal undergoing of initial training in schools and other institutions engaged in or providing 

training skilled workers and professionals; 
2) workers undergoing of initial training, retraining and advanced training for employment; 
3) unemployed seeking work and require initial training, retraining or training. 
Most large-scale and mobile form of vocational training is training employees in the workplace. To 

do this, it uses the following types: initial training, retraining and advanced training of workers directly in 
production, retraining, specialization, training, training managers, professionals and specialists. 

Improving the competitiveness of workers in the labor market according to the requirements of 
modern production and service is important to ensure effective operation and development of professional 
training of staff, assistance in the conduct of their professional training, retraining and advanced training in 
enterprises, institutions and organizations regardless of ownership, type business and management. In the 
future, this form has favorable conditions for further development, driven by short-term studies, the ability 
to respond quickly to changing production conditions and low tuition. 

Laws of Ukraine "On Education"4 and "On Vocational Education"5 provides citizens the possibility 
of obtaining a profession, training, passing directly in production. In ch. 1, 2 art. 6 of the Law of Ukraine 
"On the professional development of employees" noted that the organization of professional training of 
employers carried out taking into account their own economic needs or other activities in accordance with 

                                                      
1 Ивашковская, А.В. (2007). Правовое регулирование трудовых отношений в условиях реформы 
профессионального образования: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.05 «Трудовое право: Право 
социального обеспичения». Санкт-Петербург, 26. 
2 Брюхина, Е.Р. (2007). Право на труд и право на образование: регулирование отношений по профессиональной 
переподготовки работников в России: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Пермь, 20. 
3 Закон про зайнятість населення 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17>. 
4 Закон про освіту 2012 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17>. 
5 Закон про професійно-технічну освіту (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17>. 
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legal requirements. 
It should be noted that the Ukrainian legislation continues to operate with terms typical Soviet period, 

such as "training in manufacturing," "industrial training". Both terms significantly narrow list of 
occupations, which studies can be carried out in the workplace, learning only trades in the industrial sector. 
In our opinion, more modern in terms of the practice of law in foreign countries, is the term "workplace 
learning". 

Order №127 / 151 Ministry of Labour and Social Policy of Ukraine, Ministry of Education and 
Science of Ukraine from 26.03.2001 "On Approval of the training of workers in manufacturing" stipulate 
the procedure for such training. Thus, according to clause 2.2 of said Order for professional training of 
employees in manufacturing, the following types of it as the primary training of workers; retraining 
workers; training employees; retraining, specialization, training, training managers, professionals and 
specialists1 

According to the Labor Code of Ukraine obligation for Professional Training relies on the employer. 
Article 201 of the Labor Code of Ukraine stipulates that the training and retraining of employees, especially 
young people, the owner or authorized body organizes individual, Brigade, course and other production 
training by enterprises, organizations and institutions2. Although under international legal acts the primary 
responsibility for training rests with the state. Employers, in turn, can be involved in issues of vocational 
training only on the basis of social dialogue. 

Interesting is the concept of vocational training in France. According to Art. L6111-1 French Labour 
Code training throughout life is a national duty and is designed to help every person, regardless of social 
status, to acquire and update knowledge and skills to contribute to their professional development and 
training throughout their professional life3. 

However, in some foreign countries legislation provides for the obligation of the employer to conduct 
training. For example, the Romanian Labor Code provides for the employer's duty to ensure that each 
employee participating in the training at least once every two years, when it has more than 21 employees 
and at least once every three years when he has less than 21 employees. Thus, an employer has the costs of 
vocational training. Also, employers with more than 20 employees must develop and implement annual 
professional training plans, in consultation with the union or authorized employee representatives. Plan 
vocational training should be added to the collective or employment contract4. 

It should be noted that the draft Labour Code of Ukraine of 12.27.2014 №1658 reflected provisions 
enshrining the obligation of the employer to provide the employee the opportunity to undergo training. Yes, 
Part 2 st.303 project provided that the employer provide at least 5 years of training, retraining and 
qualification without termination or suspension of the conditions determined by collective or employment 
agreement or a separate agreement between the employer and employee5. 

It partly agrees with this approach, because employers using hired workers for their own purposes 
should bear some responsibility for their preparation and training. However, in our opinion, establish the 
duty of all employers to conduct employee training can not. Because not all employers have adequate 
financial and material resources to organize training without compromising their own property interests. 

Obviously, you need to specify the categories of employers legally obliged to periodically training 
employees. 

The positive is that national legislation imposes a duty on employers current and future development 
plans for vocational training of workers; determine the types, forms and methods of professional training of 
employees; development and implementation of curricula and programs of vocational training of workers. 
In curricula and job training programs displayed changes in technology, technology, production, etc. in the 
respective industries or services, the specific requirements of the employer and the workplace. The 
development of such a plan serves as a guarantee of the realization of the right to employee training, 

                                                      
1 Наказ про затвердження положення про професійне навчання працівників на виробництві 2001 
(Міністерство праці та соціальної політики України, Міністерство освіти і науки України). Офіційний сайт 
Верховної Ради України. <http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/ z0315-01>. 
2 Кодекс законів про працю 1971. Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08>. 
3 Code du travail. France Official site. <http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidLEGITEXT000006072050>. 
4 Romanian Labour Code. Official site. <http://www.codulmuncii.ro/en>. 
5 Проект Трудового кодексу України 2014 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53221>. 
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retraining and advanced training1. 
Adopted in 2012, the Law of Ukraine "On Employment" recognized the right of an employer to 

conclude with employees or other persons who are not with him in labor relations, with their consent 
agreements on sending them to schools for training, retraining and advanced training. In that agreement the 
employer may provide for the duty officer or other person sent for training to work in the position 
according to qualifications obtained it after graduation for a period agreed by the parties, but no more than 
three years. 

In case of refusal of an employee or another person to work in an employer agreed with him during 
the period of dismissal before the end of such period an employee or other person required to reimburse an 
employer costs associated with tuition, or a period of proportion to the conditions defined by the contract. 
An employee or other person is not required to reimburse an employer costs associated with training, if they 
were not to work or were dismissed on the following grounds: 

1) establishment of disability; 
2) dismissal by the employer, not the employee is connected to commit unlawful acts; 
3) conscription or referral to alternative (non-military) service; 
4) on its own initiative in breach of the employer of labor legislation, collective agreements or 

collective employment contract; 
5) care for a disabled child and (or) disability I group (regardless of disability)2. 
A significant drawback of the current legislation on vocational training is the lack of proper 

regulation of contractual relations arising between the employer and the employee, a person who is not with 
him in labor relations on passing vocational training directly in the workplace. 

At present, the law does not provide a written employment contract, which provided for appropriate 
compensation provisions for employee costs the employer on employee training in case of dismissal. Under 
the provisions of Art. 201 of the Labor Code of Ukraine all the costs of training and retraining of 
employees, especially young people, is the employer. According to ch. 2, Art. 69 Commercial Code of 
Ukraine company provides training skilled workers and specialists, their economic and vocational training. 
Similarly, existing labor legislation of Ukraine does not provide for employee obligation to reimburse the 
employer for his training3. The provisions of Chapter IX of the Labor Code of Ukraine does not allow you 
to include the costs of training staff to the concept of "harm caused by employee" and accordingly to 
protect the rights of the employer in court and out of court. Hence, according to Art. 9 Labor Code of 
Ukraine the above conditions of the employment contract is invalid, because worsen the situation of 
workers compared with labor laws of Ukraine. 

Gaps in labor legislation of Ukraine on training in practice led to an actual transfer relationship with 
professional training in the civil sphere. 

Currently, the practice of managing several methods known settlement of relations between the 
employer and its employees on training, including: 

- the conclusion of civil bilateral agreement on vocational training employee by the employer. 
Formally, the contract will provide information technology services or counseling profession. It is 
important that this person acting on the side of the employee and the employer enter into a relationship not 
as a party to the employment contract, as well as independent subjects of civil circulation; 

- the conclusion of civil comprehensive multilateral agreement on training an employee who is not 
directly provided for by law, but meets the general principles of civil law, in particular Art. 6 of the Civil 
Code of Ukraine. Under this contract the employer undertakes to organize, provide and pay for training the 
employee and the employee agrees to indemnify the employer of the costs of education in proportion to the 
time not worked in the case of early termination of employment on their own initiative4. 

Despite the possibility of concluding these agreements should be noted that there is a risk of apparent 
recognition. 

                                                      
1 Наказ про затвердження положення про професійне навчання працівників на виробництві 2001 
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<http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5067-17>. 
3 Господарський кодекс України 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15>. 
4 Как вернуть деньги за обучение работников? Частный предприниматель. 2007.10 (174). 25. 
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Deficiencies labor law can be effectively resolved through legal strengthening pupils' conclusion of 
the contract. 

It is necessary to accept the students' views on the nature of the contract scholars such as N. Bolotin1, 
M. Lushnikova2, Y. Orlovsky3. They see a treaty as a variety of student employment contract. Scientists 
note that the work function of an employee, which runs vocational training, labor included additional duty 
during certain period while working to learn the specialty studied, to get practical skills in the specialty 
according to the curriculum approved by an employer and under the supervision of the latter. 

Given the expressed advisable to make corresponding adjustments to national legislation in the field 
of vocational training. 
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BOOK REVIEWS 

Volodymyr Denysov, Doctor of Laws, Corresponding Member of the National 
Academy of Legal Sciences of Ukraine 
V. M. Koretskyi Institute of State and Law, National Academy of Sciences of 

Ukraine, Kyiv 

NEW APPROACH TO THE HISTORY  
OF INTERNATIONAL LAW1 
 
The present collective monograph under the joint editorship of Anatolii I. Dmitriev (Ukraine) and 

William E. Butler (England/United States), published on the eve of the 365th anniversary of the 1648 Peace 
of Westphalia, is an augmented and revised version of a volume that appeared in 2008 in the Ukrainian 
language. This is the first positive experience in Ukraine of combining the efforts of noted specialists in 
international law from Ukraine and the English-speaking world who have addressed one of the complex 
issues of fundamental legal research – the history of international law. The second edition has appeared in 
one of the official languages of the United Nations – the Russian language, which will facilitate 
familiarization with it in a large number of countries. 

The monograph has a logical structure making it possible to fully and comprehensively enlarge the 
concept of Dmitriev concerning the periodization of international law. The editorial introduction sets out 
the motivation of the authors, those motivating forces of approaches to scholarship which enable this 
edition to be a more profound one than that of 2008. In this edition Dmitriev, Pro-Rector for Scientific 
Work at the Gorlov Regional Institute of the Open International University for the Development of Man, is 
joined by N.-T. Anoshina, from the Ministry of Justice of Ukraine; Iu. A. Dmitrieva, from the Supreme 
Economic Court of Ukraine; E.S. Kolisnichenko, from the Ukrainian State University of Finances and 
International Trade; and A. V. Zadorozhnyi, President of the Ukrainian Association of International Law. In 
the usual manner of collective Ukrainian works, the ultimate product is not a collection of articles, but an 
integrated text which reads seamlessly from one segment of the volume to another. 

The volume consists of three sections. Section I, “Theoretical-Methodological Foundations of 
Research of the History of International Law”, represents a certain bridge between the Ukrainian and 
Anglo-American schools of international law, which is itself an innovation in modern international legal 
studies. The chapter by William Butler, “History of International Law: Branch of Theory and Instructional 
Discipline”, adds to the volume undoubtedly a positive influence of western approaches to an 
understanding of the subject-matter. An important part of the volume is based on an analysis of the civilized 
values shared by peoples, which makes it possible to overcome the purely ideological approach to 
international law characteristic of the “Cold War”. 

Special emphasis is placed in Butler’s chapter on the role of the periodization of the history of 
international law considered through the prism of a number of works by writers on the general history of 
international law. Among them, Ward, Wheaton, Gardner, Oppenheim, Maccoby, Nussbaum, Preiser, 
Grewe, and others. 

Butler’s view on the history of international law as a branch of theory is of interest. He has a high 
opinion of the contribution of P. G. Vinogradoff to developing the concept of an “international system”, 
together with his follower, Georg Schwarzenberger. The distinctive contributions of the “Spanish School of 
International Law” are shown, together with the systemic character of Vattel’s interpretation of 
international law. 

The complex issue of the chronological scale of the periodization process of how international law 
came into being and developed is addressed in Dmitriev’s chapter “Conception of the Periodization of the 
History of International Law”, which methodologically determines the structure of the entire volume. The 

                                                      
1 Review of the monograph: Дмитриев, А.И., Батлер, У.Е. (ред.) (2013). История международного права. Одеса: 
Фенікс (Серія «Международное право»). 
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chronological scale proposed (the notion of which was first published by Dmitriev in a German publication, 
Rechtstheorie (2003)) divides the entire civilized period of regulating international relations into two great 
epochs: the epoch of local (or regional) international law and the epoch of universal international law. Each 
epoch has its own subperiods explored in the volume. 

Section 2, “The Epoch of Local (or Regional) International Law”, describes the distinctive features of 
international law of the ancient period, dwelling on Mesopotamia,, Egypt, China, and India. Special 
attention is devoted to European international law before 1648, which encompassed ancient Greece, the 
Roman-Hellenic period, and the Middle Ages, thereby determining the vector of formation of the then-
styled international law of “civilized peoples”. 

Section 3, “Epoch of Universal International Law”, considers the phenomenon of the origins of 
universalism as a principle of regulating international relations, to which there is no alternative in modern 
international law. In four subsection identified by precise periods of time the characteristic features are set 
out of each of the four periods of universal international law. 

The commencement of the Westphalian configuration of universal international law (1648-1815) is 
launched by the signature on 24 October 1648 of the Osnabruk and Munster treaties of peace which have 
come down in history as the 1648 Peace of Westphalia. The authors analyze the Spanish-Dutch Peace 
Treaty of 1648, which brought the sovereignty of The Netherlands and became the precursor of the 
Westphalian Peace in the context of universal world order. The significance of the Peace of Westphalia is 
considered within the framework of international law in both its universal, and not merely, European 
context. The structure of the international legal order from the seventeenth to the early nineteenth century is 
examined. 

In the subsection, “Period of Universal International Law under the Final Act of the Congress of 
Vienna”, from 1815 to 1919, the legal foundations of universal legal order of that time are considered, 
together with the development of international law in a period of “pentarchy”. 

The subsection “Universal International Law of the Era of the League of Nations” (1919-1946) 
identifies the legal foundations of universal legal order and the international legal mechanisms for the 
regulation of international relations of that time. The development of international law under the conditions 
of the League of Nations is explored. 

The concluding subsection, “Universal International Law in the Period of the United Nations” (from 
1945 to the present) analyzes the prerequisites for the creation of the United Nations and the international 
legal foundations for the modern legal order. The principal orientations of the development of international 
law are set out. 

A distinctive feature of the entire volume, as a consequence of the methodological approach 
suggested by Butler, is the presence in each subsection of Section 3 of a text concerning the state of the 
science of international law in a particular chronological expanse of time. The leading representatives of the 
science of international law in the seventeenth and eighteenth centuries are discussed (subsection 3.1.5); the 
state of the western science of international law in the nineteenth and early twentieth centuries, and 
distinctive features of the Russian science of international law and international legal thought in the 
universities of Ukraine during those years are analyzed separately in subsection 3.2.3 to 3.2.5. Not 
overlooked was the status of the western science of international law and the origins of the Soviet science 
of international law in the interval between the two World Wars, to which subsections 3.3.4 and 3.3.5 were 
devoted. Special attention is given to the development of the science of international law after 1945 in 
subsection 3.4.4. 

The foregoing enables one to say that the collective international authorship of this history of 
international law has produced a volume of great topicality, innovation, and imagination. One hopes that 
the authors will seek the possibility to publish this innovative volume in English. 
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Olena Novakova, ScD in political science 
National Pedagogical Dragomanov University, Kyiv, Ukraine  

CENTRAL AND EAST EUROPEAN COUNTRIES ON THE 
WAY TO MODERN SYSTEM OF POWER: EXPERIENCE 
AND PROSPECTS FOR FURTHER DEVELOPMENT1 
 
The urgent need of Ukrainian society is formation of a new governmental system able adequately to 

meet all challenges of current domestic and global level with simultaneous observance of democratic 
format and European model of ruling. That is why European experience of national political systems is a 
certain model of construction of power relations in society, which Ukraine seeks. The greatest interest for 
Ukraine is a group of countries called the "young democracies", the EU-28 countries, which form a 
geographically separate region – the countries of Central and Eastern Europe that joined the European 
Union after the collapse of the soviet, communist ideology and the collapse of the Economic Cooperation 
Organization. 

The crystallization of this region as a separate subject of political research is characterized by the 
lack of unity concerning quantitative determination of countries within it. Different approaches are 
proposed: inclusion to this group of all countries that are geographically belong to Central and Eastern 
Europe, or inclusion to this group exclusively young democracies as part of the EU-28. By working within 
this monographic study, the author as the subject of analysis choose a group of countries that are members 
of the EU but were not part of the Soviet Union, what excludes Baltic countries from the circle of scientific 
research. 

Thus, the subject of scientific reflection is group of countries – young democracies in the EU, which 
geographically form a region of Central (Czech Republic, Slovakia, Hungary, Poland) and Eastern Europe 
(Slovenia, Croatia, Romania, Bulgaria and others.). 

We should support the author’s thesis that the experience of these countries is beneficial for Ukraine 
because the countries of Central Europe, which within the CEE region formed their own subregional 
geopolitical unity – Visegrad Group (V4), is considered as one of the most successful development of 
national systems of power; and the experience of Romania and Bulgaria is mentally quite close to the 
Ukrainian society, besides political processes taking place in these countries have much in common with 
Ukrainian realities. Slovenia has experience of successful reforms in the administrative and territorial 
management, lustration and fight against corruption, which are recognized as the most effective within CEE 
group of countries; and the experience of Croatia is useful for Ukraine in view of the fact that this country 
acquired the status of EU member in 2013 year. 

At the same time, it should be noted that the research of Y. Maslov is focused on identifying of 
common trends, mechanisms, policies and factors that contributed as well as obstructed quality and rapid 
formation of new power systems in Central and Eastern Europe, but not on a comparative analysis of power 
systems in the region, although the tools of comparative approach were used for the entire study. 

The first chapter of the monograph analyses theoretical and methodological foundations for studying 
the phenomenon of power in modern social and political researches; the author draws attention to the shift 
in study and interpretation of the category of "power". There is a transition to the next qualitatively new 
level, to the method of reproduction of power schematism focused on the technical side of power execution 
in society. Schematism of power in this sense is realized as a certain defined configuration that provides a 
certain way for interaction of power transcendences, elites, places of presence and people. 

In this aspect, according to the researcher’s point, the state is only one of power instances, which has 
quite certain exceptional resource (common procedure and uniformity of procedures at all territory) and 
only one, which does not substitute other instance. The current government is in a state of change of its 
configuration resulted by three processes: the integration of trust networks, isolation of categorical 
inequality and elimination of independent power centers which use violence and coercion. 

This approach for understand of power allows Y. Maslov to reach the concept of "systemacy" of 

                                                      
1 Review of the monograph: Маслов, Ю.К. (2015). Країни Центральної та Східної Європи в пошуках нової 
системи влади. Одеса: Видавничий дім «Гельветика» 
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power and identify such components of a modern system of public authorities in the countries of 
democratic way of governance, as state power and local government power, which in majority of world 
constitutions, have the power to rule people of these countries. 

In the second chapter, the author focuses on political and legal principles of construction and 
operation of power system in European countries. Y. Maslov considers the principles of separation of 
powers, principle of decentralization, subsidiarity and solidarity, thoroughly stopping at analysis of 
evolution of these principles and degree of its enforcement at the legislative level in Central and Eastern 
Europe. 

The author devotes the third chapter to analysis of renovation of power configuration in the region, 
and carefully studies key institutions of central government, namely the parliamentary institution, the 
presidency, government and independent judiciary. The authors prove that the success of the region 
countries is based on proven political practices of leading countries of the world, in particular on theoretical 
developments concerning effective state building and government in democratic societies. These include 
scientific foundations of the theory of separation of powers, parliamentary theory, theory of democracy, 
rule of law and so on. 

In addition, Y. Maslov determines that the process of formation of national governmental systems is 
greatly influenced by external factors, which include the European requirements on institutional design of 
political systems of the Old World which had to be introduced as mandatory condition of membership in 
the EU countries. These requirements are called the Copenhagen articles and embody the requirements for 
practical implementation of separation of powers, a transparent system of checks and balances to guarantee 
the rule of law and protect the rights and freedoms of citizens in each of the candidate countries for 
accession to the EU. 

We support the author’s idea that the most significant influence on formation of new power systems 
in the region was observed in parliamentarism, which in mentioned countries developed in parallel with the 
power system itself and the success of all political transformations in national political systems depended 
on parliamentarism. In particular, this study has established a direct link between the success of 
transformational changes in the state and parliamentary statement. Those countries, where parliamentary 
models of government were established, have been more successful to establish contacts with governments, 
which were largely coalition. In addition, the following countries were successful in lustration process and 
in the fight against corruption. 

The fourth chapter of the research Y. Maslov dedicates to analysis of modern local government 
system and elaborates the analysis of modern dimension of "local government" and its definition as an 
institution of public authorities, not only political institution. 

Significant attention in the fourth chapter is given to study the role of administrative and municipal 
reforms, which, on author’s opinion, appear as a mechanism of formation of effective local self-government 
as a leading actor of modern power systems in Central and Eastern Europe. 

Of course, experience accumulated on the way of formation of new power systems in Central and 
Eastern Europe was different in each country, had its own inherent qualities. However, the standards and 
requirements for new configuration of power, the mechanisms of their implementation and 
institutionalization in this group of countries were common. Therefore, experience of countries which are 
successful in accession to the European Union is essential for scientific analysis in Ukraine. 

Y. Maslov in conclusions to monograph rightly draws attention to the fact that the countries of 
Central and Eastern Europe have not stopped the development of national power systems; they continue to 
improve it with consideration of all shortcomings, omissions and other processes to form an effective and 
efficient system of power in society that can provide a high standard of living and strengthen national 
economies. 
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IN MEMORIAM:  

PROFESSOR OLEKSANDR K. VYSHNYAKOV 
 
Oleksandr K. Vyshnyakov – a distinguished academic, Doctor of Law, an outstanding teacher and 

mentor, a dear and kind person, Chair of the Department of European Union Law and Comparative Legal 
Studies at the National University “Odessa Law Academy” – died on June 1, 2015. 

Oleksandr K. Vyshnyakov was born in Odessa on May 5, 1947. His place of birth harmoniously 
impacted on his life journey. Prof. O. Vyshnyakov received his professional training at the Law Department 
of the Odessa I.I.Mechnikov National University, from which he graduated in 1971. Starting from 1973, 
upon completion of the active military service, he began his academic career at the Odessa University, 
where he rose from an assistant and Senior Lecturer to an Assistant Professor at the Department of Labor 
Law, Land and Environmental Law. In 1997–1998 Oleksandr Vyshnyakov served as Professor at the 
Department of Special Legal Disciplines at the Odessa Institute of Entrepreneurship and Law. From 1998 
and until his last days he served at the National University “Odessa Law Academy” as Assistant Professor 
at the Department of Business and Commercial Law and Assistant Professor at the Department of European 
Union Law and Comparative Legal Studies, a Chair of which he was elected to be in 2009. 

Oleksandr K. Vyshnyakov had a wide range of academic interests, namely: labor and business law; 
commercial law and law of the WTO; European Union law and international economic law; international 
private law and comparative legal studies; contract law and integration law. His PhD thesis, which he 
defended at the Lomonosov Moscow State University in 1983, dealt with a subject, that was quite unique 
for its time, namely – labor contracts with work-from-home employees. In 2008 he earned the Doctor of 
Science degree upon defending his dissertation “Approximation of Enforceability of Civil Property 
Relations in Ukraine to the Terms of the Internal Market of the European Union”. He had vast academic 
experience under his belt and was known to be a polymath. At different times Oleksandr K. Vyshnyakov 
underwent training at the Law Faculty of the Moscow State University (Russia), at the American University 
Washington College of Law (USA), at the Kennan Institute (USA) and at the Department of Legal Studies 
of the Central European University (Hungary). 

Prof. O. Vyshnyakov is one of the first developers of both the concept and the draft of the Law of 
Ukraine “On Establishment and Operation of the Free-Trade Zone in the City of Odessa”. Later on he 
conducted fundamental research of theoretical problematic of functioning of the Ukrainian State within one 
common legal framework with other countries. It was he who substantiated the concept of the external 
economic relations being part of International Private Law and International Commercial Law. He was 
convinced that the norms regulating these external economic relations are aimed at securing fair 
competition between subjects of private law and protection of their interests on international product 
markets.  

Oleksandr K. Vyshnyakov suggested an immaculate theoretical concept of supranational public legal 
enforcement of private property relations, which he named “universal” (“universal and regional”) business 
law. Prof. O. Vyshnyakov was the moving spirit of the establishment of the Electronic academic journal 
“European Studies and Law”. 

Oleksandr K. Vyshnyakov was a lecturer of great depth and appeal; his lectures on the European 
Union Law, Law of the WTO/GATT, International Trade Law were both interesting and substantial. 
Academic advice of Prof. Vyshnyakov was wise and practical because he was both a scholar and visionary. 
It was always a pleasure to converse and consult with him, and it was a delight to listen to his reasoning and 
comments on complex legal and economic matters.  A born mentor and academic of great learning he left 
an impact on a whole generation of young scholars, whom he helped to educate. Under his academic 
advising a wide range of PhD and Doctor of Science theses have been defended.  

Prof. O. Vyshnyakov wrote and published over 130 academic and teaching works, among which are 
such monographs as: “Legal Groundwork for Foreign Economic Integration of Ukraine”, “The Problematic 
of Ukraine Entering the European Legal Area” (co-authored); textbooks: “Manual on Labor Law”; “Foreign 
Trade Legislation” (co-authored); “Regulation of Foreign Economic Relations of Ukraine”, “Trade Law of 
the European Union”, “Legal Basis of Investment Activity”, “Organizational and Legal Groundwork of 
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Foreign Economic Activity”, “Foreign Trade Law”, “International Business and Trade Law”, “Investment 
Law and Foreign Trade Law / Commercial Law of Ukraine”, “Secondary Law of the European Union” (co-
authored), “Enforcement of Customer’s Rights (co-authored) / Law of the European Union”, “EU Common 
Trade Policy / Law of the European Union”,  “Law of Integration / Introduction to Ukrainian Law”, “Law 
of Integration”, “International Business Law: Working program for the course of lectures”, “EU Economic 
Law” (co-authored), “Law of the European Union” (under the editorship of Oleksandr K. Vyshnyakov). 
The Textbook “The Law of the European Union”, published under the editorship of 
Oleksandr K. Vyshnyakov, is a fundamental work that explains the legal system of the EU and aims at 
Ukraine’s entering the EU in the future. 

Oleksandr K. Vyshnyakov was a great person, combining professionalism and democratic character, 
easiness and fundamental nature, sincerity and intelligence, patience and enthusiasm. His decency and 
open-heartedness, professional excellence and deep knowledge will remain an example for his students and 
colleagues. 

With the death of Prof. O. Vyshnakov the academic community suffered a tremendous loss. His 
friends, colleagues and students are deeply saddened by the premature passing of 
Oleksandr K. Vyshnyakov and express their deepest condolences to his family and loved ones. We shall 
forever cherish the memory of Professor Oleksandr K. Vyshnyakov. 

 
Colleagues and students of Prof. Oleksandr K. Vyshnyakov 
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Запрошуємо до участі в журналі  
«ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПОЛІТИКО-ПРАВОВИЙ ДИСКУРС» 

 
Журнал виходить 6 разів на рік. 
Статті для публікації в першому (лютневому) номері журналу приймаються до 15 січня і 

виходять друком до 28 лютого. 
Статті для публікації в другому (квітневому) номері журналу приймаються до 15 березня і 

виходять друком до 30 квітня. 
Статті для публікації в третьому (червневому) номері журналу приймаються до 15 травня і 

виходять друком до 30 червня. 
Статті для публікації в четвертому (серпневому) номері журналу приймаються до 15 липня і 

виходять друком до 31 серпня. 
Статті для публікації в п’ятому (жовтневому) номері журналу приймаються до 15 вересня і 

виходять друком до 31 жовтня. 
Статті для публікації в шостому (грудневому) номері журналу приймаються до 15 листопада і 

виходять друком до 31 грудня. 
Терміни закінчення прийняття статей до відповідних номерів журналу — орієнтовні. У зв’язку 

із великою кількістю статей у редакційному портфелі редколегія може довільно змінювати ці 
терміни.  

Терміни виходу номерів журналу із друку – до кінця кожного парного місяця – незмінні. 
 

Вимоги до рукописів: 
Обсяг статей: 10 – 30 сторінок (для розрахунку сторінок використовується шрифт Times New Roman, 

кегль 14, міжрядковий інтервал – полуторний). 
Статті приймаються українською, чеською, польською, англійською, німецькою, французькою мовами. 
В статті, яка подається для публікації в журналі, обов’язково мають бути враховані наступні вимоги: 

– прізвище та ім’я автора, назва статті, анотація (обсягом 700-900 знаків) та ключові слова подаються двома 
мовами: мовою статті та англійською мовою; 
– повні відомості про автора: звання, ступені, посада, місце роботи також подаються мовою статті та 
англійською мовою; 
– посилання на джерела та літературу робляться посторінково та подаються мовою оригіналів, тобто не 
перекладаються та не транслітеруються; 
– звичайний список літератури наприкінці статті не подається, але водночас 
– наприкінці статті додатково розміщується список цитованої та використаної у статті літератури в 
«латинізованому» вигляді: в ньому всі кириличні літери транслітеруються латиницею. 

 
Бібліографічні описи джерел і літератури у посиланнях та списку літератури мають бути оформлені 

згідно з угодами APA (American Psychological Association). Нижче наведено зразки оформлення 
бібліографічних джерел. 

 
Ілюстрації до статей (графіка і малюнки) подаються у форматі TIFF або JPEG (кожен малюнок в 

окремому файлі). 
При підготовці ілюстрацій слід мати на увазі, що в журналі не використовується кольоровий друк. 
Рукописи, які не відповідають цим технічним вимогам, редакція не реєструє і не розглядає з метою 

публікації. 
 

Адреси для листування: 
E-mail: eppd13@gmail.com 

ediskurs@gmail.com 
Офіційний сайт: http://eppd13.cz 

 
Поштова адреса: 

Головний офіс:  Šternovská 735, Újezd u Brna, 664 53,  okres: Brno, kraj: Jihomoravský 
 



ISSN 2336-5439 EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 3 2015 

 287 

Зразки оформлення бібліографічного опису джерел і літератури згідно з угодами  
APA (American Psychological Association) порівняно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006: 

 
Загальні правила: посторінкові посилання на джерела та літературу подаються мовою оригіналів, тобто не 

перекладаються та не транслітеруються. 
Місяць перегляду web-сторінки подається мовою статті. 
Цитати також подаються мовою статті. 
 
1. При посиланні на книгу цілком: 
Барабаш, Ю.Г., Дахова, І.І., Євсєєв, О.П., Колісник, В.П., Кушніренко, О.Г. [та ін.] (2012). Конституційна юрисдикція. 

Харків: Право. 
При посиланні на сторінку 62: 
Барабаш, Ю.Г., Дахова, І.І., Євсєєв, О.П., Колісник, В.П., Кушніренко, О.Г. [та ін.] (2012). Конституційна юрисдикція. 

Харків: Право, 62.  
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Конституційна юрисдикція : підручник / Ю. Г. Барабаш, І. І. Дахова, О. П. Євсєєв, В. 

П. Колісник, О. Г. Кушніренко; В.о. Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; за ред. Ю. Г. Барабаш, А. О. 
Селіванов. – Харків : Право, 2012. – 165 с.] 

Гидденс, Э. (2005). Устроение общества: Очерк теории структурации. 2-е изд. Москва: Академический Проект. 
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э. Гиденс. – 2-е изд. 

Москва: Академический Проект, 2005] 
Оборотов, Ю.Н. (ред.) (2011). Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник. Одесса: Фенікс. 
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Оборотов Ю. Н. Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс : учебник / 

Ю. Н. Оборотов. – Одесса: Фенікс, 2011] 
2. Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон, Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс.  
При посиланні на сторінки 13-15: 
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон, Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс, 13–

15. 
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. Стром и 

др.; сокр. пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной; под ред. М. В. Ильина, А. Ю. Мельвиля. – М. : Аспект Пресс, 
2002. – 537 с.] 

Алісов, Є.О., Воронова, Л.К., Кадькаленко, С.Т. та ін. (1998). Фінансове право: підручник. Харків: Фірма «Консум», 
127. 

[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Фінансове право : підручник / Є. О. Алісов, Л. К. Воронова, С. Т. Кадькаленко та ін. 
– Харків: Фірма «Консум», 1998. – С. 127.] 

3. Петришин, О.В. (2000). Права людини як фундаментальна цінність правової демократичної державності. Актуальні 
проблеми формування правової держави в Україні: до 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод: 
матер. Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2 ч. Харків, 35–48. 

[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Петришин О. В. Права людини як фундаментальна цінність правової демократичної 
державності / О. В. Петришин // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні: до 50-ї річниці Конвенції 
про захист прав людини та основних свобод : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч. –Х. : Нац. юрид. акад. України ім. 
Я. Мудрого, 2000. – С. 35–48.] 

4. Горобець, К.В. (2012). Аксіосфера права та її компоненти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук: спец. 12.00.12 «Філософія права». Одеса. 

[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Горобець К. В. Аксіосфера права та її компоненти : автореф. дис. на здобуття наук. 
ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / К. В. Горобець. – Одеса, 2012.] 

 
5. Гарбузов, В.Н., Попович, А.П. (2002). Губернатор штата: статус и полномочия. США. Канада: Экономика, политика, 

культура, 7, 55–70. [Згідно ДСТУ це виглядало б так: Гарбузов В. Н. Губернатор штата: статус и полномочия / В. Н. 
Гарбузов, А. П. Попович // США. Канада : Экономика, политика, культура. – 2002. – №7. – С. 55-70.] 

6. Манхейм, К. (1994). Диагноз нашего времени. Москва: Юрист. [Згідно ДСТУ це виглядало б так: Манхейм К. 
Диагноз нашего времени: пер. с нем. и англ. / К. Манхейм. – М. : Юрист, 1994. – 700 с.] 

 
7. Rosenau, J. N. (2004). Governance. In T. J. Sinclair (Ed.), Global Governance. Critical Concepts in Political Science, 1, (p. 

405). London, New York.  
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Rosenau J. N. Governance /  

J. N. Rosenau // Global Governance. Critical Concepts in Political Science ; ed. by T. J. Sinclair. – London : New York, 2004. – Vol. 
1. – P. 405.] 

 
8. Посилання на том 
Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания. 1866-1913 гг. (1914). (Т. 1. 

1866-1889). Екатеринослав: Типография губернского земства, 334. 
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского 

собрания. 1866-1913 гг. – Екатеринослав : Типография губернского земства, 1914. – Т. 1. 1866-1889.  – С. 334. 
 
9. Закони Російської імперії (мають особливості реквізитів у порівнянні із сучасними законами): 
без посилання на статтю: 
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Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (1861). Полное 
собрание законов Российской империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36657. 

[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости. 19 февраля 1981 г. // ПСЗ ІІ. – Т. 36. – Отд. 1. – № 36657.] 

 
із посиланням на статтю закону: 
Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, ст. 27, ІІ, п. 3. 

(1861). Полное собрание законов Российской империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36660.  
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных по крестьянским 

делам учреждениях. 19 февраля 1861 г. // ПСЗ ІІ. – №36660. – Cт.27, ІІ, п. 3.] 
 
10. Збірки матеріалів офіційного діловодства. 
 
Постановления VII очередного Екатеринославского губернского земского собрания с 28 октября по 12 ноября 1872 

года (1873). Екатеринослав: В типографии губернского правления, 153-156. 
[Згідно ДСТУ це виглядало б так: Постановления VII очередного Екатеринославского губернского земского собрания с 

28 октября по 12 ноября 1872 года. – Екатеринослав : В типографии губернского правления, 1873, – C. 153–156.] 
 
11. При оформленні посилання на матеріали web-сайтів посилання включає ім'я автора сторінки, назву сторінки, 

назву сайту (набирається курсивом), адресу сайту (URL), виділену знаками <>, та, за можливості, дату останнього 
перегляду сайту (в круглих дужках) автором посилання: 

Монтескье Ш. Избранные произведения. О духе законов. Электронная библиотека bookZ.ru. 
<http://bookz.ru/authors/montesk_e-6arl_-lui/montes01/1-montes01.html> (2013, листопад, 21). 

Малиновська, О. Щодо нагальних проблем удосконалення міграційної політики держави. Офіційний сайт 
Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. <niss.gov.ua> (2014, грудень 21). 

 
12. Посилання на законодавчі акти та правові документи: 
Угоди:  
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 

UNTS. 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (2013, 
листопад, 21) 

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 
1976 года) 999 Сборник договоров ООН (МПГПП). <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> 
(2013, листопад, 21). 

 
При посиланні на статтю Конвенції: 
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 

UNTS 171 (ICCPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> 
(2013, листопад, 21). 

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> (2013, листопад, 
21). 

 
Двосторонні угоди: 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі авіаційного 

пошуку і рятування (Угоду затверджено Постановою КМ № 1094 від 28.11.2012) (прийнята 28 листопада 2012 року, 
набрала чинності для України 18 лютого 2013 року). Офіційний вісник України, 29, 130. 

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status of Refugees 
(Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967) (France – Austria) 
(adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303. 

 
Рекомендації СОП: 
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение) 

(92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, листопад, 21). 

 
Документи ООН 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 (XV) (14 

декабря 1960 года)  
UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. 

<http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> (2013, листопад, 21). 
 
Документи судів 
Документи Міжнародного суду 
Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application for Intervention) 

[1990] ICJ Rep 92. <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75&k=0e&p3=5> (2013, 
липень, 13). 

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 <http://www.icj-
cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm> (2013, липень, 13). 



ISSN 2336-5439 EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE • Volume 2 Issue 3 2015 

 289 

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v USA) (Request for the Indication of Provisional 
Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. 

 
Справи ЄСПЛ: 
(до 31 жовтня 1998 року) 
Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191-A  
Allenet de Ribemont v. France (interpretation), 7 August 1996, § 17, Reports of Judgments and Decisions 1996-III  
Garnieri v. Italy, no. 22256/88, Commission decision of 18 May 1992, unreported 
(з 1 листопада 1998 року) 
Постанова Палати ЄСПЛ з питання прийнятності скарги для розгляду по суті [Judgment on the merits delivered 

by a Chamber]  
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II  
Постанова Великої Палати ЄСПЛ з питання прийнятності скарги для розгляду по суті [Judgment on the merits 

delivered by the Grand Chamber]  
Campbell v. Ireland [GC], no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II  
Рішення Палати ЄСПЛ про визнання скарги прийнятною [Decision on admissibility delivered by a Chamber]  
Campbell v. Ireland (dec.), no. 45678/98, ECHR 1999-II  
Рішення Великої Палати ЄСПЛ про визнання скарги прийнятною [Decision on admissibility delivered by the 

Grand Chamber]  
Campbell v. Ireland (dec.) [GC], no. 45678/98, ECHR 1999-II  
Постанова Палати ЄСПЛ щодо попереднього заперечення [Judgment on preliminary objections delivered by a 

Chamber]  
Campbell v. Ireland (preliminary objections), no. 45678/98, § 15, ECHR 1999-II  
Постанова Палати ЄСПЛ з питання про виплату справедливої компенсації [Judgment on just satisfaction 

delivered by a Chamber] 
Campbell v. Ireland (just satisfaction), no. 45678/98, § 15, ECHR 1999-II 
 
Судові рішення окремих країн: 
Дело о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского 
областного суда (постановление), № 16-П, КС РФ 2013. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> (2013, 
липень, 13). 

Справа за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) статей 103, 109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII «Прикінцеві положення», 
абзацу четвертого пункту 3, абзацу четвертого пункту 5 розділу XIII «Перехідні положення» Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», № 1-1/2013, КСУ 2013. 

 
Закони та інші законодавчі акти тощо. 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194. 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14> (2013, листопад, 21). 
Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21). 
Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 

2007 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 89, 89. 
 
Посилання на статтю кодексу, закону, конституції тощо 
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6 (2003) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. < 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, листопад, 21) 
 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 290 

Zveme vás k účasti v časopise! 
 

EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 
 

Časopis vychází šestkrát ročně.  
 
Články pro zveřejnění v prvním (únor)  dílu  časopisu jsou přijímány do  dne  15. ledna a musí byt 

publikováné do dne 28.  února.   
Články pro zveřejnění v druhém (duben) dílu  časopisu jsou přijímány do  dne  15. března  a musí byt 

publikováné do dne 30.  dubna.   
Články pro zveřejnění v třetím (červen) dílu  časopisu jsou přijímány do  dne  15. května a musí byt 

publikováné do dne 30.  června.   
Články pro zveřejnění ve čtvrtém (srpen) dílu  časopisu jsou přijímány do  dne  15. července  a musí 

byt publikováné do dne 31.  srpna.   
Články pro zveřejnění v pátém (říjen) dílu  časopisu jsou přijímány do  dne  15. září  a musí byt 

publikováné do dne 31.  října.   
Články pro zveřejnění v šestém (prosinec) dílu  časopisu jsou přijímány do  dne  15. listopada  a musí 

byt publikováné do dne  31.  prosince.   
 

Požadávky k rukopisům: 
Objem - 10 - 30 stranek.   
Jazyk članků  – česky, ukrajinský, angličtina, francouzština, němčina. 
 
U článků podávaných v libovolném jazyce,  nezbytně v  angličtině musí být uvedeno : 
 
Anotace objemem  700-900 znaků, název članku  a úplná informace o autorovi: jméno a příjmení, titul, 

akademický titul, prácovní funkce,  postavení,  zaměstnání.  
 
Poznámky pod čarou – na každé stránce.   
Odkazy na zdroje na konci článku - volitelný.  
Bibliografické popisy zdrojů a odkazy by měly být  poskytováné na základě norem  APA  (American 

Psychological Association).  
 
Ilustrace k článkům (grafické a výkresy) musí byt  uvedený ve formátu  
TIFF nebo JPEG (každá postava v samostatném souboru/dokumentu).  
Všimněte si, prosíme, při zpracování  ilustraci  že  v časopisu  není použit barevný tisk. 
Rukopisy  které nesplňují tyto  technické požadavky  redakční  kolégie  neregistruje a  nebude probírat s účelem  

tisku a  zveřejnění.  
 

Adresa pro korespondenci: 
E-mail: eppd13@gmail.com 

ediskurs@gmail.com 
 

Web: http://eppd13.cz 
 

Adresa: 
Šternovská 735, Újezd u Brna, 664 53,  

okres: Brno, kraj: Jihomoravský 
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Vzorec bibliografického popisu zdrojů a literatury v rámci dohod  APA (American Psychological 

Association)  ve srovnání s ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (Státní Rada ze standartizace a metrologie 

Ukrajiny): 
 
Všeobecné pravidlo: odkazy na originálné zdroje a literaturu jsou předložené v původním jazyce,  t.je. není přeložený a ne 

přepsaný.  
 
Měsíc přečtění web-stránky je uvedén v jazyce sepsání  článku.  
 
Citaty z jazykových verzí zahraničních, pokud jsou k dispozici, obsahuje také jazykově původní článek.  
 
1. Když se odkazuje na celé knihu  jako celek: 
Kelsen, H. (2009). General Theory of Law and State. Harvard: Harvard University Press. 
[Podle ДСТУ to bude mít další podobu:  Kelsen, H. General Theory of Law and State / H. Kelsen. – Harvard : Harvard 

University Press, 2009. – 516 p.] 
 
Když se odkazuje na stránku 17:  
Kelsen, H. (2009). General Theory of Law and State. Harvard: Harvard University Press, 17. 
 
2. Když se odkazuje na celé knihu  jako celek:  
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс.   
 
Když se odkazuje na stránky  13-15:  
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс, 13–

15. 
 
[Podle ДСТУ to bude mít další podobu:  Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. 

Стром и др.; сокр. пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной; под ред. М. В. Ильина, А. Ю. Мельвиля. – М. : Аспект 
Пресс, 2002. – 537 с.] 

 
3. Giumelli, F. (2013). How EU sanctions work: a new narrative. Chaillot Papers, 129. 
[Podle ДСТУ to bude mít další podobu: Giumelli, F. How EU sanctions work: a new narrative / F. Giumelli // Chaillot Papers. 

– 2013. – P.129.]  
 
4. Манхейм, К. (1994). Диагноз нашего времени. Москва: Юрист. [Podle ДСТУ to bude mít další podobu:: Манхейм К. 

Диагноз нашего времени: пер. с нем. и англ. / К. Манхейм. – М. : Юрист, 1994. – 700 с.] 
 
5. Nigro, F., Nigro, L. (1970). Modern Public Administration. New York: Harper and Row. [Podle ДСТУ to bude mít další 

podobu: Nigro F. Modern Public Administration / F. Nigro, L. Nigro. – New York : Harper and Row, 1970. – 490 p.] 
 
6. Rosenau, J. N. (2004). Governance. In T. J. Sinclair (Ed.), Global Governance. Critical Concepts in Political Science, 1, (p. 

405). London, New York. [Podle ДСТУ to bude mít další podobu:  Rosenau J. N. Governance / J. N. Rosenau // Global Governance. 
Critical Concepts in Political Science ; ed. by T. J. Sinclair. – London : New York, 2004. – Vol. 1. – P. 405.] 

 
7. Když se uvádí odkazy na webové stránky,  položka musí  obsahovat  jméno autora té stránky,  titulní stranku (anebo její 

název),  název webu (uvedený  kurzívou), webovou  adresu (URL) zvýrazněnou znaky <>,  a také, pokud je to možné,  datum, kdy 
naposledy  byla webová stránka  aktualizjvaná (v závorkách) autorem odkazu:   

EU Creating Court for Kosovo War Crimes. EPOCH Times. <http://www.theepochtimes.com/n3/601421-eu-creating-court-for-
kosovo-war-crimes/> 

 
Монтескье Ш. Избранные произведения. О духе законов. Электронная библиотека bookZ.ru. 

<http://bookz.ru/authors/montesk_e-6arl_-lui/montes01/1-montes01.html> (21. listopadu 2013).  
 
 
8.  Odkazy na právní předpisy a právní dokumenty:  
 
Dohody:  
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 

UNTS 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (21. 
listopadu 2013); 

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 
1976 года) 999 Сборник договоров ООН (МПГПП). <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> 
(21. listopadu 2013). 
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Když se odkazuje na článek Úmluvy (Konvence):   
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 

UNTS 171 (ICCPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (21. 
listopadu 2013).  

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> (21. listopadu 
2013).  

 
 
Dvoustranné dohody:   
(Dohoda mezi  Vládou Ukrajiny a Vládou  Ruské federace o spolupráci v  oblasti hledání v letectví a záchránění. (Dohoda je 

schválená usnesením Kabinerz Ministrů  Ukrajiny № 1094 ode dne 28.11.2012) (je přijaté dne 28. listopadu 2012, vstoupila v 
platnost pro Ukrajinu 18-ho února 2013). Офіційний вісник України, 29, 130. ) 

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status of Refugees 
(Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31  January 1967) (France – Austria) 
(adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303. 

 
Doporučení  СОП (Služba  uspořádání dopravy): 
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение) 

(92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, листопад, 21). 

МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение) 
(92 сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Oficiální  webová stránka Nejvyšší rady Ukrajiny 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (21. listopadu 2013). 

 
 
Dokumenty OSN:   
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 (XV) (14 

декабря 1960 года)  
UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. 

<http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> (21. listopadu 2013)  
 
Dokumenty soudů 
 
Dokumenty Mezinárodního soudu:  
Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application for Intervention) 

[1990] ICJ Rep 92 <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75&k=0e&p3=5> (13. 
července 2013). 

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004 <http://www.icj-
cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm> (13. července 2013).  

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v USA) (Request for the Indication of Provisional 
Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. 

 
Soudní usnesení jednotlivých zemí:  
Справа за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 

(конституційності) статей 103, 109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII «Прикінцеві положення», 
абзацу четвертого пункту 3, абзацу четвертого пункту 5 розділу XIII «Перехідні положення» Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», № 1-1/2013, КСУ 2013. 

 
Zákony a jiné právní úkony  etc.  
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194. 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14> (21. listopadu 2013).  
Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (21. listopadu 2013).  
Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 

2007 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 89, 89. 
 
Odkaz na článek zákoníku, zákona, Konstituce, atd.  
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6 (2003) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. < 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (21. listopadu 2013).  
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Become a Contributor for the Journal 
 

EUROPEAN POLITICAL AND LAW DISCOURSE  
 

The Journal is issued 6 times per year. 
Articles for publication in the first (February) issue of the journal are accepted until January, 15 and will 

be published until February, 28. 
Articles for publication in the second (April) issue of the journal are accepted until March, 15 and will 

be published until April, 30. 
Articles for publication in the third (June) issue of the journal are accepted until May, 15 and will be 

published until June, 30. 
Articles for publication in the fourth (August) issue of the journal are accepted until July, 15 and will be 

published until August, 31. 
Articles for publication in the fifth (October) issue of the journal are accepted until September, 15 and 

will be published until October, 31. 
Articles for publication in the sixth (December) issue of the journal are accepted until November, 15 and 

will be published until December, 31. 
Deadlines for acceptance of articles to the relevant journal issues are approximate. The editorial board 

may arbitrarily change these dates because of the large number of articles in the editorial portfolio. The 
dates of journal's publishing are unchangeable: the end of each pair of months. 

 
Requirements to manuscripts 

Page Limit is 10 – 30 pages. 
The language of articles is Czech, Ukrainian, English, Polish, French and German. 
 
For an article in any language, the following is required in English:  

an abstract (700-900 characters), a title of the article and complete data  
of an author – full first and last name, academic title,  
academic degree, position, and place of employment.  
 
Footnotes are allowed, no endnotes. 
Bibliography after the article is optional. 
Bibliography should be arranged in accordance with the agreements of the American Psychological 

Association (APA). 
 
Illustrations to articles (graphics and images)  should be submitted in the TIFF or JPEG format (each 

image in a separate file). While preparing illustrations authors should take into account that colour printing 
is not available in the Journal.  

 
The editorial board do not register and do not review for publication manuscripts that do not comply 

with the aforementioned requirements. 
 

Address for service:  
E-mail: eppd13@gmail.com 

ediskurs@gmail.com 
Web: http://eppd13.cz 

 
Mailing Address:  

Šternovská 735, Újezd u Brna, 664 53,  
okres: Brno, kraj: Jihomoravský 



ISSN 2336-5439 EVROPSKÝ POLITICKÝ A PRÁVNÍ DISKURZ 

 294 

Samples of bibliography formatting in accordance with the APA (American Psychological 
Association) Agreements in comparison to State Standard of Russia and Ukraine 7.1:2006: 

 
1. For reference to a book as a whole: 
Барабаш, Ю.Г., Дахова, І.І., Євсєєв, О.П., Колісник, В.П., Кушніренко, О.Г. [та ін.] (2012). Конституційна юрисдикція. 

Харків: Право.  
For reference to page 62: 
Барабаш, Ю.Г., Дахова, І.І., Євсєєв, О.П., Колісник, В.П., Кушніренко, О.Г. [та ін.] (2012). Конституційна юрисдикція. 

Харків: Право, 62.  
[Reference according to the State Standard: Конституційна юрисдикція : підручник / Ю. Г. Барабаш, І. І. Дахова, О. П. 

Євсєєв, В. П. Колісник, О. Г. Кушніренко; В.о. Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого" ; за ред. Ю. Г. Барабаш, А. 
О. Селіванов. – Харків : Право, 2012.– 165 с.] 

 
Гидденс, Э. (2005). Устроение общества: Очерк теории структурации. 2-е изд. Москва: Академический Проект. 
[Reference according to the State Standard: Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации / Э. Гиденс. – 2-

е изд. Москва: Академический Проект, 2005] 
Оборотов, Ю.Н. (ред.) (2011). Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс: учебник. Одесса: Фенікс. 
[Reference according to the State Standard: Оборотов Ю. Н. Общетеоретическая юриспруденция: учебный курс : учебник 

/ Ю. Н. Оборотов. – Одесса: Фенікс, 2011] 
 
2. For reference to a book as a whole:  
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс.  
For reference to pages 13-15: 
Алмонд, Г., Пауэлл Дж., Стром К, Далтон Р. (2002). Сравнительная политология сегодня. Москва: Аспект Пресс, 13–

15. 
[Reference according to the State Standard: Алмонд Г. Сравнительная политология сегодня / Г. Алмонд, Дж. Пауэлл, К. 

Стром и др.; сокр. пер. с англ. А. С. Богдановского, Л. А. Галкиной; под ред. М.  В.  Ильина, А.  Ю.  Мельвиля. – М. : 
Аспект Пресс, 2002. – 537 с.] 

Алісов, Є.О., Воронова, Л.К., Кадькаленко, С.Т. та ін. (1998). Фінансове право: підручник. Харків: Фірма «Консум», 
127. 

[Reference according to the State Standard: Фінансове право : підручник / Є. О. Алісов, Л. К. Воронова, С. Т. Кадькаленко 
та ін. – Харків: Фірма «Консум», 1998. – С. 127.] 

3. Гарбузов, В.Н., Попович, А.П. (2002). Губернатор штата: статус и полномочия США. Канада: Экономика, политика, 
культура, 7, 55–70. [Reference according to the State Standard: Гарбузов В. Н. Губернатор штата: статус и полномочия / В. Н. 
Гарбузов, А. П. Попович // США. Канада : Экономика, политика, культура. – 2002. – №7. – С. 55-70.] 

 
4. Петришин, О.В. (2000). Права людини як фундаментальна цінність правової демократичної державності. Актуальні 

проблеми формування правової держави в Україні: до 50-ї річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод: 
матер. Міжнар. наук.-практ. конф.: у 2 ч. Харків, 35–48. 

[Reference according to the State Standard: Петришин О. В. Права людини як фундаментальна цінність правової 
демократичної державності / О. В. Петришин // Актуальні проблеми формування правової держави в Україні: до 50-ї 
річниці Конвенції про захист прав людини та основних свобод : матер. Міжнар. наук.-практ. конф. : у 2 ч. –Х. : Нац. юрид. 
акад. України ім. Я. Мудрого, 2000. – С. 35–48.] 

5. Горобець, К.В. (2012). Аксіосфера права та її компоненти: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. 
наук: спец. 12.00.12 «Філософія права». Одеса. 

[Reference according to the State Standard: Горобець К. В. Аксіосфера права та її компоненти : автореф. дис. на здобуття 
наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.12 «Філософія права» / К. В. Горобець. – Одеса, 2012.] 

 
6. Манхейм, К. (1994). Диагноз нашего времени. Москва: Юрист. [Reference according to the State Standard: Манхейм К. 

Диагноз нашего времени: пер. с нем. и англ. / К. Манхейм. – М. : Юрист, 1994. – 700 с.] 
 
7. Rosenau, J. N. (2004). Governance. In T. J. Sinclair (Ed.), Global Governance. Critical Concepts in Political Science, 1, (p. 

405). London, New York.  
[Reference according to the State Standard: Rosenau J. N. Governance /  

J. N. Rosenau // Global Governance. Critical Concepts in Political Science ; ed. by T. J. Sinclair. – London : New York, 2004. – Vol. 
1. – P. 405.] 

 
8. For reference to a volume: 
Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского земского собрания. 1866-1913 гг. (1914). (Т. 1. 

1866-1889). Екатеринослав: Типография губернского земства, 334. 
[Reference according to the State Standard: Систематический свод постановлений Екатеринославского губернского 

земского собрания. 1866-1913 гг. – Екатеринослав : Типография губернского земства, 1914. – Т. 1. 1866-1889.  – С. 334. 
 
9. Laws of the Russian empire (have features of essential elements in comparing to the modern laws): 
without reference to the article: 
Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости (1861). Полное 

собрание законов Российской империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36657. 
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[Reference according to the State Standard: Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из 
крепостной зависимости. 19 февраля 1861 г. // ПСЗ ІІ. – Т. 36. – Отд. 1. – № 36657.] 

 
with the reference to an article of the Law: 
Высочайше утвержденное Общее Положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, ст. 27, ІІ, п. 3. 

(1861). Полное собрание законов Российской империи ІІ, Т. 36, Отд. 1, № 36660.  
[Reference according to the State Standard: Высочайше утвержденное Положение о губернских и уездных по 

крестьянским делам учреждениях. 19 февраля 1861 г. // ПСЗ ІІ. – №36660.] 
 
10. Collections of materials of official office work: 
Постановления VII очередного Екатеринославского губернского земского собрания с 28 октября по 12 ноября 1872 

года (1873). Екатеринослав: В типографии губернского правления, 153-156. 
[Reference according to the State Standard: Постановления VII очередного Екатеринославского губернского земского 

собрания с 28 октября по 12 ноября 1872 года. – Екатеринослав : В типографии губернского правления, 1873, – C. 153–
156.] 

 
11. For referring to materials of websites, a reference includes name of the author, the title of webpage, the title of website (in 

italics), the address of website (URL) given in symbols < >, and possibly the date of last visit to website in parentheses:  
Монтескье Ш. Избранные произведения. О духе законов. Электронная библиотека bookZ.ru. 

<http://bookz.ru/authors/montesk_e-6arl_-lui/montes01/1-montes01.html> (2013, November, 21) 
Малиновська, О. Щодо нагальних проблем удосконалення міграційної політики держави. Офіційний сайт 

Національного інституту стратегічних досліджень при Президентові України. <niss.gov.ua> (2014, грудень 21). 
 
12. References to legislative acts and legal documents: 
Treaties  
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 

UNTS 171 (ICCPR). <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> (2013, 
November, 21)  

Международный пакт о гражданских и политических правах (принят 16 декабря 1966 года, вступил в силу 23 марта 
1976 года) 999 Сборник договоров ООН (МПГПП). <http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pactpol.shtml> 
(2013, November, 21) 

 
For reference to an article in a Convention: 
International Covenant on Civil and Political Rights (adopted 16 December 1966, entered into force 23 March 1976) 999 

UNTS 171 (ICCPR) art 2. <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%20999/volume-999-I-14668-English.pdf> 
(2013, ноябрь, 21) 

Резолюція 2061 (ухвалена 25 липня 2012 року) РБ ООН. <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/995_k87> (2013, 
November, 21) 

 
Bilateral Treaties: 
Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про співробітництво в галузі авіаційного 

пошуку і рятування (Угоду затверджено Постановою КМ № 1094 від 28.11.2012) (прийнята 28 листопада 2012 року, 
набрала чинності для України 18 лютого 2013 року). Офіційний вісник України, 29, 130. 

Agreement Concerning the Sojourn of Refugees within the Meaning of the Convention Relating to the Status of Refugees 
(Geneva Convention of 28 July 1951 and Protocol Relating to the Status of Refugees of 31 January 1967) (France – Austria) 
(adopted 21 October 1974, entered into force 24 July 1975) 985 UNTS 303. 

 
ILO Recommendations: 
МОТ Рекомендация № 195 (О развитии людских ресурсов: образование, подготовка кадров и непрерывное обучение) (92 

сессия Генеральной конференции МОТ, 17 июня 2004 года). Офіційний сайт Верховної Ради України. 
<http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/993_532> (2013, November, 21). 

 
UN Documents 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и народам, ГА ООН Резолюция 1514 (XV) (14 

декабря 1960 года)  
UNGA Res 51/210 (17 December 1996) UN Doc A/RES/51/210. <http://www.un.org/documents/ga/res/51/a51r210.htm> 

(2013, November, 21) 
 
 
Judicial Documents 
ICJ Documents  
Land, Island and Maritime Frontier Case (El Salvador/Honduras, Nicaragua intervening) (Application for Intervention) 

[1990] ICJ Rep 92 <http://www.icj-cij.org/docket/index.php?sum=390&code=sh&p1=3&p2=3&case=75&k=0e&p3=5> (2013, 
July, 21). 

Legal Consequences of the Construction of a Wall (Advisory Opinion) 2004. <http://www.icj-
cij.org/icjwww/idocket/imwp/imwpframe.htm> (2013, July, 21). 

Case Concerning the Vienna Convention on Consular Relations (Germany v USA) (Request for the Indication of Provisional 
Measures: Order) General List No 104 [1999] ICJ 1. 
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ECHR Cases: 
(before Oct. 31 1998) 
Delta v. France (Article 50), 30 January 1990, § 38, Series A no.  191-A  
Allenet de Ribemont v. France (interpretation), 7 August 1996, § 17, Reports of Judgments and Decisions 1996-III  
Garnieri v. Italy, no. 22256/88, Commission decision of 18 May 1992, unreported 
(beginning November 1, 1998) 
Campbell v. Ireland, no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II  
Campbell v. Ireland [GC], no. 45678/98, § 24, ECHR 1999-II  
Campbell v. Ireland (dec.), no. 45678/98, ECHR 1999-II  
Campbell v. Ireland (dec.) [GC], no. 45678/98, ECHR 1999-II  
Campbell v. Ireland (preliminary objections), no. 45678/98, § 15, ECHR 1999-II  
Campbell v. Ireland (just satisfaction), no. 45678/98, § 15, ECHR 1999-II 
Judgements of National Courts: 
Дело о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского 
областного суда (постановление), №  16-П, КС РФ 2013. <http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148711/> 
(2013, November, 12). 

Справа за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) статей 103, 109, 131, 132, 135, 136, 137, підпункту 1 пункту 2 розділу XII «Прикінцеві положення», 
абзацу четвертого пункту 3, абзацу четвертого пункту 5 розділу XIII «Перехідні положення» Закону України «Про 
судоустрій і статус суддів», № 1-1/2013, КСУ 2013. 

 
Laws and so forth  
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний вісник України, 19, 194. 
Закон про виконавче провадження 1999 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/606-14> (2013, November, 21). 
Цивільний кодекс 2003 (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, November, 21). 
Розпорядження про схвалення Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства 

2007 (Кабінет Міністрів України). Офіційний вісник України, 89, 89. 
 
Reference to an article in a Code, Law, Constitution, etc. 
Цивільний кодекс, ст. 56, гл. 6 (2003) (Верховна Рада України). Офіційний сайт Верховної Ради України. 

<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/435-15/page5> (2013, November, 21) 
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